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 ( عويبلا باتك ) :م

 عاونأ هتحت نأل عمجلاب هركذ اغإو « عيب عمج وهو عويبلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش

 ديق هيف ديز نكل عرشلا يف اذكو لاملاب لاملا كيلمت نع ةرابع ةغللا يف وهو « يتأيام ىلع
 وه ةياهنلا يفو ‹« يضارتلا هجو ىلع لامل اب لاملا ةلدابم نع ةرابع عرشلا يف وه ليقف «يضارتلا

 فرحبو هسفنب يناثلا لوعفملا ىلإ ىدعتيو « هارتشا وأ هارش اذإ ءيشلا عاب لاقيو « دادضألا نم
 . ىهتنا « هنم هعابو ءىشلا هعاب لاقي « رجلا

 . هعاونأو همکحو هطرشو هنکرو هببسو هزاوج ةفرعم ىلإ حاتحي مث

 ةيآلا :ةرقبلا) € ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو # : ىلاعت هلوق وهو باتكلا هزاوج ليلدف

 جرخ هنع يذمرتلا ةياور يفو .ةرذع يبأ نب سيق ةياور نم دواد وبأ هاور .  ةقدصلاب هوبوشف

 نارضحي مثإلاو ناطيشلا نإ راجتلا رشعم اي» : لاقف ةرسامسلا ىمسن نحنو ي هللا لوسر انيلع

 ىلع دقعنم هنإف « ةمألا عامجإو . حيحص نسح ثيدح :لاقو « ةقدصلاب مكعيب اوبوشف « عيبلا

 . هيطاعتب رودقملا ءاقبلا قلعتف هببس امأو

 . يتأيام ىلع لوبقلاو باجيإلاف هنكر امأو
 نأ وهو ةلآلا يف اهنمو « ازيم القاع نوكي نأ وهو « دقاعلا يف اهنم : عاونأف هطرش امأو

 « ميلستلا رودقم نوكي نأو  اًموقتمالام نوكي نأ وهو لحملا يف اهنمو ٠ يضاملا ظفلب نوكي

 . ةيالولا وأ كلملا وهو « دافنلا طرش اهنمو . يضارتلا اهنمو

 . عيبلا يرتشملاو نمثلا عئابلا كلمف : همكح امأو

 نيدلا عيبو « نيدلاب نيعلا عيبو « نيعلاب نيعلا عيب وهو ةضياقملا عيب : هعاونأ امأو

 ‹ ةحبارملا عيبو « نيد وهو « عيبم هيف ملسملا نإف ملسلا وهو « نيعلاب نيدلا عيبو فرصلا عيب

 يبأ قيرط نم « (٦/)دمحأو ء ۱٤( /۷) يئاسنلاو )۷۲١/۲(  ةجام نباو ۲۲(۰ دواد وبا هاور (۱)

 -لاقامک وهو :تلق ‹ حیحص نسح ثیدح يذمرتلا لاق . -هنع هللا ىضر- ةرذع ىبأ نب سيق نع لئاو

 .- هللا همحر



 ‹ تعب :امهدحأ لوقي نأ لشم « ىضاملا ظفلب اناك اذإ لوبقلاو باجيإلاب دقعني عيبلا : لاق

 دق رابخإلل عوضوملاو « عرشلاب فرعي ءاشنإلاو فرصت ءاشنإ عيبلا نأل « تيرتشا :رخآلاو

 . رايخلاب عيبلاو  عاضبتسالا عيبو « ةعيضولا عيبو « ةيلوتلا عيبو

 . فقولا بيقع هركذ ىتح فقولا باتك نيبو عيبلا باتك نيب ةبسانملا ام : تلق نإف

 نع كلملا لوزي فقولا يفف « كلملا ةلازإ ىنعم امهنم لك يف نإ ثيح نم ةبسانملا : تلق

 نع كلملا لوزي عيبلا يفو « هيلع فوقوملا كلم يف لخدي نأ ريغ نم « مكاحلا مكح دعب فقاولا

 ىلع قباس درفملاو بكرملاك عيبلاو درفملاك فقولا ناكف « يرتشملا كلم يف لخديو « عئابلا
 . هنع عيبلا ركذ رخأ كلذلف « بكرملا

 ظفلب اناك اذإ لوبقلاو باجيإلاب دقعني عيبلا ) :م : « هرصتخم» يف يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :رخآلاو « تعب : امهدحأ لوقي نأ لثم ):م : فنصملا لاقو « يرودقلا ظفلاذه :ش (يضاملا

 يف هرثأ رهظي هجو ىلع رخآلا ىلإ نيدقاعتملا دحأ مالك مامضنا داقعنالا نم دارملاو :ش ( تيرتشا

 باجيإلا نأل هب ىمس «ًالوأ نيدقاعلا دحأ نع ردصامع ةرابع : باجيإلاو « اًعرش لحل

 دقعلا تابثإ دیر تیرتشا وأ تعب هلوقب ًالوأ امهنم ملكتملاو « تابثإلا وهو « بلسلا ضيقن

 . رخآلا لوبق هيلإ مضني نأ طرشب

 ىلإ ناكمإلا نم نكمتلاو فرص لعفلاو « لعف تيرتشا وأ تعب : هلومق نأل هب يمسو
 راصف « ناكمإلا زيح يف ناك هب ظفلتلا لبق هنأل اًباجيإ تيرتشا وأ تعب هلوق ناکو « بوجولا
 وه ناك نإو « رخآلا هبجوأ ال الوبق رخآلا مالك يمس مث « هريغل دوجولا بجاو ظفلتلا دعب

 . قحاللا نم نيدقاعلا مالك نم قباسلا زاتي ىتح ةقيقحلا يف اًباجيإ ضيا

 لاحلل داجيإلا هب داريو « نكي مل رمأ تابثإ ءاشنإلا :ش ( فرصت ءاشنإ عيبلا نال ) :م

 رودص دعب تتبث دقو ةتباث تناك ام ةلدابملا نأل « ءاشنإ فرصتلا اذه نأءاشنإ : هلوق ىنعمو

 ‹ هريغو لكألاك ةقيقحلا ثيح نم ال :ش ( عرشلاب فرعي ءاشنإلاو ) :م ءاشنإ نوكيف « نيظفللا

 . هيلع لدي ظفل لامعتسا نم دب ال هيلإ فلكم ا جاتحا اذإف « ةقيقح ءاشنإ هنإف

 اًظفل ءاشنإلل عضو ام عضاولاو ءاشنإلا يف ةغل رابخإلل عوضوملا لمعتسا دق عرشلاو

 « هتجاحل اعفد ءاشنإلل يضاملا نع رابخإلل عضو يذلا ظفللا لامعتسا عرشلاب زوجيف « اصاخ

 :ش ( هيف لمعتسا دق ):م تیرتشاو تعب ظفل وهو :ش ( رابخإال عوضوملاو ) :م : هلوق ىنعم وهو
 يذلا رابخإلل عوضوملا ظفللا اذهب يأ :ش ( هب عيبلا دقعنيف ) :م كلذك ناك اذإف ءءاشنإلا يف يأ

 قيقحت ءاشنإلا نأل « رابخإلاو ءاشنإلا نيب ةبسانملا ةظفللا هذهب صح اغنإو < ءاشنإلا يف لمعتسا

٤ 



 قرفلا رم دقو « حاكنلا فالخب يضاملا ظفلب رخآلاو لبقتسملا ظفل امهدحأ :نيظفلب دقعني الو

 ؛ تیرتشاو تعب : هلوق ینعم يف اذکب هذخ وأ «اذکب كتيطعأ وأ « اذکب تیضر : هلوقو « كانه

 « دوقعلا هذه ىف ربتعملا وه ىنعملاو هانعم يدؤي هنأل

 . ءيشلا

 دوجولا راصف هّالقعو ةمكح مالكلا حصيل « اًقباس هب ربخملا قيقحت يعدتسي رابخإلاو
 ينعي « دوجولا همزلي يذلا ظفللا راتخي داجيإلاو ءاشنإلا دجو اذإف « ةمكحلا ىضتقم هل اقح
 : لاق اذإ امأ « تيرتشا لوقي رخآلاو تعب : امهدحأ لوقي نأ وهو « يضاملا نع رابخإلا ظفل
 فنصلا راشأ هيلإو ةمواسم هدع لوألا نأل عيبلا دقعني مل ينعب : يرتشملا لاق وأ كنم عيبأ
 : هلوقب

 ظفل نيظفللا دحأ يأ :ش ( يضاملا ظفلب رخآلاو لبقتسملا ظفل امهدحأ نيظفلب دقعني الو ) :م

 امهدحأ وأ ناظفللا ناك اذإ اذه : ليقو « انركذامك ينعب ظفل وأ « كنم عيبأ لشم « لبقتسملا

 ءيواحطلا ركذ اذك « عيبلا دقعنيف كلذ دارملا ناك اذإ امأو « لاحلا يف باجيإلا ةين نودب البقتسم

 هدروأاذك ءزوجت برض لابقتسالل هعوقو يفو لاحلل عضو ينعب وأ كنم عيبأ : هلوق نأل

 . باتكلا حرش يف يفاريسلا

 : رخآلا لاقف ينجوز : لاق اذإ امهدحأ نإف كلذب دقعني هنأ ينعي :ش ( حاكنلا فالخب ) :م

 باتك يف حاكنلاو عيبلا نيب قرفلا رم يأ :ش ( كانه قرفلا رم دقو ) :م دقعنا دقف كتجوز
 يفرط ىلوتيدحاولاو « حاكنلاب ليكوتاذه نأل : هلوقب ةمث لاقام ىلإ هب راشأو « حاكنلا
 . حاكنلا

 كتيطعأ وأ ) :م تعب عئابلا لوق يف :ش ( اذكب تيضر) :م يرتشملا لوق يأ :ش ( هلوقو ) :م
 هذخ وأ) :م مهاردلا نم اذكب تيرتشا : يرتشملا لوق باوج يف اضيأ عئابلاا لوق يأ :ش ( اذکب

 يرتشملا لوق ىلإ عجري تعب ينعب يف لوقيف :ش ( تيرتشاو تعب : هلوق ىنعم يف «اذكب
 تذخأ وأ « اذكب كتيطعأ عئابلل هلوق باوج يف يرتشملا لوق ىلإ عجري هتيرتشا هلوقو «تذحخأ

 . كلذ هبشأ امو « تزجأ وأ تيضر وأ تلبق :يرتشملا لاق ولاذكو اذكب

 يف رصحني ال عيبلا داقعنا نأ لصاحلاو « يرتشملا وأ عئابلا ئدابلا نوكي نأ نيب قرف الو
 هلوق نأل يأ :ش ( هانعم يدؤي هنأل ) :م هب دقعني كلذ ىلع لد ام لك لب « تيرتشا وأ تعب ظفل
 ىنعم نمضتي ذخألاو ءاطعإلا ىنعم نإف « تيرتشاو تعب هلوق ینعم يدؤي هرخآ ىلإ تیضر

 :ش ( دوقعلا هذه يف ربتعملا وه ىنعملاو ) :م عيبلا قبس يعدتسي لدبلاب ذخألاب رمألا نأل ‹ عيبلا

 . ةيعرشلا دوقعلا هذه يف يأ



 ةاضارملا ققحتل حيحصلا وهو سيسخلاو سيفنلا يف يطاعتلاب دقعني اذهلو

 ةمئألل هيف فالح الو « ىنعملا ماقم ماقيامهيف ظفللا نإف . قاتعلاو قالطلا نع هب زرتحاو

 نأ ةفينح يبأ نع يورامالإ « دوقعلا عيمج يفانل لصأ اذه «حاضيإلا» يفو « ةعبرألا

 ال ماوعلاو ٠ طورشو ناعم ىلع لمتشي دقعلا اذه نأل « ةضوافملا ظفلب الإ دقعنت ال ةضوافما

 . زاج رخآ ظفلب یفوتسا ول یتح كلذ ءافيتسا مهنكمي

 :م عيبلا يأ :ش ( دقعني ) :م دوقعلا يف ربتعملا وه ىنعملا نأ لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 :م كلذك نمثلا يطعي يرتشملاو « ءيشب ظفلتي الو « عيبملا يطعي عئابلا نأ وهو :ش (يطاعتلاب)

 «هوحنو دبعلاك هنمث رثكي يذلا وه سيفنلا : يزارتألا لاق :ش ( سيسخلاو سيفنلا يف)

 . كلذ وحنو محللاو زبخلاو ةنامرلاو لقبلاك هنمث لقي ام [سيسخلا]و

 هلثم هتميق نوكي ام سيفنلاو « ةقرسلا باصن نود هتميق نوكي ام سيسخلا : يكاكلا لاقو

 دقعني اغإ يطاعتلاب عيبلا نأ: يخركلا نع يورام نع هب زرتحا :ش ( حيحصلا وهو ) :م هقوف وأ

 - يعفاشلا بهذم نم روهشملاو امهنيب اوقرفي مل خياشملا ةماعو < ةسيفنلا نود ةسيسخلا ءايشألاب

 . يطاعتلاب دقعني ال عيبلا نأ - هنع هللا يضر

 - يعفاشلا باحصأ ضعب لاق هبو « ايب سانلا هدعي ام لكب عيبلا دقعني : كلام لاقو

 . نيبناحلا نم ينعي :ش ( ةاضارملا ققحتل) :م - هنع هللا يضر

 نع نائبني نيظفل لك ظافلألاف « يطاعتلابو ظافلألاب نوكي عيبلا داقعنا « حاضيإلا» يفو

 ينعيبتأ : لاق لزاونلا عيمج يفو « لبقتسملاو رمألا نود « لاحلا وأ يضاملا ةغيصب كيلمتلا ىنعم

 . مزال عيب وهف « هتذخأ : لاقف معن : لاقف « ماهفتساب ؟ فلاب كدبع

 اذكب هتيرتشا: لاقف « هكتيطعأ وأ « اذه كنم عيبأ : لاق ول « يباجيبسألا حرش» يفو

 . عيبلا دقعني « لاحلل باجيإلا ىونو

 ‹« نمثلا تاه وأ معن وأ تلعف : لاقف « فلأب كنم تيرتشا «ناخ ىضاق یواتف » یفو

 ولو . قدصي ملرقو هب سيلو هعمسأ مل : عئابلا لاقو سلجملا لهأ عمس ولو «داقعنالل

 سبللاو بوكرلاو لكألاو لالح هلكأو « عيبلا مغ لكأف ٠ كيلع يل مهردب ماعطلا اذه لك : لاق

 اذه كبوشب دبعلااذه وأ رادلا هذه كل تبهو : لاق ولو « عيبلاب ىضر « تعب عئابلا لوق دعب

 اًناسحتسا حص سلجلملا يف هنمث هادأف كنم هتعب دقف هنمث تيدأ نإ : لاق ولو « عامجإلاب عيبف

 وأ ينقفاو : لاقف « تدرأ نإ وأ كبجعأ نإ : لاق وأ ٠ كقفاو نإاذكب كلوه : لاق ولو

 : لاقو سلجملا يف بئاغلا رضحف بئاغ نالف نم هتعبو : لاق ولو« زاج تدرأ وأ ينبجعأ



 . در ءاش نإو « سلجملا يف لبق ءاش نإ « رايخلاب رخآلاف « عيبلا نيدقاعتملا دحأ بجوأ اذإو : لاق

 مكحلا دفي مل اذإو ٠ ءاضر ريغ نم عيبلا مكح همزلي رايخلا هل تبثي مل ول هنأل لوبقلا رايخ اذهو

 ىلإ دتمي انإو « ريغلا قح لاطبإ نع هولخل هلوبق لبق هنع عجري نأ بجومللف رخآلا لوبق نودب
 سلحلملا رخا

 الإ دقعلا يفرط ىلوتي ال دحاولاو « حص تيرتشا : لاقف هغلبف هلوسرل لاق ولو «حص تیرتشا
 دبعلا وأ هرمأب يضاقلا وأ ٠ هسفنل ميتيلا لام يصولا وأ « هسفنل ريغصلا هدلو لام يرتشي بألا

 « مهردب : لاقف « ةطنح زيفق عيبت مكب : لاق ول «يقطانلا سانجأ» يفو . هرمأب هالوم نم هسفن

 ول یتح عیب وهف تکاس وهو هنزوف باصقلل هلثم لاق ولاذکو « عیب وهف « هلزعف هلزعا : لاقف
 نعو « هيلع يضاقلا هربجأ محللا عفد نم باصقلا عنتما وأ محللا ذخأو نمنلا عفد نم عنتما

 ةاضقلا ردص لاقو «امهدحأ ضبقب تبثي نيلدبلا ضبقب تبثي امك يطاعتلا عيب نأ دمحم

 . نمثلا ميلست دجوي مل نإو عيب يطاعتلا عيب نإ :هريغو

 لبق ءاش نإ « رايخلاب رخآلاف عيبلا نيدقاعتملا دحأ بجوأ اذإو ) م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نأب ققحو تبثأ بجوأ ىنعمو « يرودقلا مالك انه ىلإ ىهتنا :ش ( در ءاش نإو سلجملا يف
 ام وأ تيرتشا وأ تعب هظفل نم يدبي ام باجيإلاب دارملاو ٠ تيرتشا : لاق وأ « تعب : لاق
 . امهماقم موقي

 :م لوبقلا رايخ يرودقلا هركذ يذلا رايخلا يأ :ش ( لوبقلا رايخ اذهو ) :م : فنصلملا لاق

 :ش ( هاضر ريغ نم عيبلا مكح همزلي « رايخلا هل تبثي مل ول ) :م نيدقاعتملا دحأ نأل يأ :ش ( هنأل)

 دفي ملاذإو ):م فلخ اذهو «اعيب نكي مل اًعيب هتضرف امف يضارتلا يفتنيف « اروبجم نوكيف

 يأ :ش ( بجومللف « رخآلا لوبق نودب ) :م مكحلا امهدحأ باجيإ دفي مل اذإ يآ :ش ( مكحلا

 . (ريغلا قح لاطبإ نع هولخل ) :م رخآلا لوبق لبق :ش (هلوبق لبق هنع عجري نأ ) :م يرتشملا وأ عئابلا

 : تلق « ًالاطبإ عوجرلا نوكيف « عئابلا لوقب كلمتلا قح يرتشملل تبي : تلق نإف :ش
 . تبثأ ام لاطبإ هل نوكيف عئابلا ةهج نم هل تبث حلا اذه

 دادرتسالا قح هل زوجي ال ثيح لوحلا لبق يعاسلا ىلإ ةاكزلا لجع اذإ اب لكشي : ليق نإف

 . ريقفلل كلمتلا قح قتلعتل

 لجأل عجري الف « ءامنلا وهو تباث فصولاو ٠ باصنلا وهو دوجوم لصألا نب : بيجأ
 . ادوجوم عيبلا نوكي الف هرطش دجو لب دجو ام لصألا نأل « انه اه كلذك الو « لصألا تاوف

 صاصتخا هجو ام « لاقيامع اًباوج نوكي نأ زوجي اذه :ش ( سلحملا رخآ ىلإ دتمي اغنإو ) :م



 باتكلاو ‹ رسيلل اًقيقحتو رسعلل اعفد ةدحاو ةعاس هتاعاس تربتعاف تاقرفتملا عماج سلجلا نأل

 . ةلاسرلا ءادأو باتكلا غولب سلجم ربتعا ىتح لاسرإلا اذکو ‹ باطخل اک

 ام ىلع فقوتي وأ «لوبقلا نع هولخ بقع باجيإلا لطبي ال ملو « سلجللاب لوبقلاو درلا رايخ
 :ش ( تاقرفتملا عماج سلجللا نأل ):م سلجملا رخآ ىلإ هدادتما نأ باوجلا بيرقتو ؟ سلجم ءارو

 تاعاس يأ :ش ( هتاعاس تربتعاف) :م ةدجسلا ةيآ ةءارقو ةريخملا رايخو ملسلاو فرصلا يف امك

 . ةروكذملا ءايشألا يف امك :ش ( ةدحاو ةعاس ) :م سلجا

 يرتشملاو عئابلا نع رسعلا عفد لجأل يأ :ش ( رسعلل اًعفد ) :م اًضيأ انه كلذك لعف اغإو

 يف نألف عئابلا نع امأو « هل اًرسع سلجملا ءاضقنا لبق هلاطبإ يف نألف يرتشملا نع ام « اعيمج

 :هلوقب هيلإ راشأو « اعيمج امهل رسي سلجملا ىلع فقوتلا يفو هل ارسع سلجملا ءارو اميف هئاقبإ

 . امهقح يف رسيلا قيقحت لجألو يأ :ش ( رسيلل اًقيقحتو ) :م

 نم نيميلا ىلع المتشا امهنإف :انلق .كلذك لام ىلع قتعلاو علخلا نكي ملف : لیق ناف

 ام ىلع امهيف باجيإلا فقوتيف سلجملا يف عوجرلا نع اعنام كلذ ناكف « ىلوملاو جوزلا بناج

 . سلجلملا ءارو

 ا يبنلا نإف ‹ رضاحلا نم باطخلاك بئاغلا نم باتكلا ذإ :ش ( باطخلاک باتکلاو ) :م

 الب يبنلا نكي مل باطخلاك باتكلا نكي مل ولف « باطخل اب ةراتو « باتكلاب ةرات غلبي ناك

 . ةعيرشلا جات هلاق « هب اغلبم

 هغلب املف « اذكب كنم اًنالف يدبع تعب دقف دعب امأ : لجر ىلإ بتكي نأ ةباتكلا ةروصو

 لاسرإلا اذكو يآ :ش ( لاسرإلا اذكو ):م عيبلا حص سلجملا يف لبقو هيف ام مهفو أرقو باتكلا

 اذكب كنم االف هدبع عاب اًنالف نإ : هل لقو نالف ىلإ بهذا : لجرلا لوقي نأ هتروص ٠ باطخلاك

 دنعو « عيبلا مت « تلبق وأ تيرتشا : كلذ هسلجم يف نالف لاقف لاق اب هربخأو لوسرلا هءاجف

 ةينلاب ةنورقم تناك اذإ نيهجولا حصأ ىلع ةباتكلا ةروص يف دقعني - هنع هللا يضر -يعفاشلا

 . « زيجولا حرش» يف اذك « ةلافكلا يف امك دقعني ةلاسرلابو « دقعني ال هجو يفو

 : ١ ىبتجملا» يفو . نيهجولا حصأ يف حصي مل هنم ةعلس عيب هيلإ بتك ول : « ةيلحلا ١ يفو

 بتك ولو . زجي مل تيرتشا : لاقف هرمأ ريخب لوسرلا هغلب ولو « ةلاسرلا نع عوجرلا حصي
 بتك ولو « تيرتشا : بتاكلا لقي ملام « متي مل كتعب هيلإ بتكف هيلإ لصوف اذكب ينعي هيلإ

 يف بئاغلا رضحو بئاغلا نالف نم هتعب : لاق ولو « عيبلا مت تعب هيلإ بتكف اذكب تيرتشا هيلإ
 . حص لبقو سلجللا

 باطخلاك باتكلاو هلوق ةجيتناذه :ش ( ةلاسرلا ءادأو باتكلا غولب سلجم ربتعا ىتح ) :م

۸ 



 قرفتب رخآلا اضر مدعل نمثلا ضعبب ىرتشملا لبقي نأ الو « عيبلا ضعب يف لبقب نأ هل سيلو

 - باطخلاك باتكلاو-هلوق ىلإ عجري -باتكلا غولب سلجم ربتعا ىتح -هلوقو لاسرإلا اذكو

 . -لاسرإلا اذكو -هلوق -ىلإ عجري «ةلاسرلا ءادأو - هلوقو

 كلذ نع عجر اذإ ًالوسر لسرأ امدعب وأ دقعلا رطش بتك امدعب « يواحطلا حرش» يفو

 رضحم ريغب هلزع مث ًاليكو لكو اذإ ام فالخب « ملعت مل وأ لوسرلا ملع ءاوس هعوجر حص
 . هلزع حصي الف «هنم

 ىلع قتعلاو علخلا يف امأو « ةباتكلاو ةبهلاو ةراجإلا يف باوجلا اذه ىلعو « ةفحتلا » يفو

 تعلاخ لاق نم نإف « عامجإلاب سلجملا كلذ يف رخآلا لوبق ىلع دقعلا رطش فقوتي هنإف لام

 تقتعأ : لاق ول اذكو . حص تلبقوأ تزاجأف ربخلا اهغلبف مهرد فلأ ىلع ةبئاغلا ةنالف يتأرما

 ال دبعلاو ةأرملا بناج يف امأف «دبعلا ةزاجإ ىلع فقوتي هنإف مهرد فلأب بئاغلا نالف يدبع

 ةفينح يبأ دنع رطشلا فقوتي الف حاكنلا يف امأو ٠ نيبئاغ ىلوملاو جوزلا ناك اذإ فقوتي

 . فقوتي فسوي يبأ لوق ىلعو «دمحمو

 تجوزت دق ينإ :دوهشلل لجرلا لوقي نأ وهو : « يواحطلا حرش يف لاق ام ريسفتو

 زوجي ال زاجأف ربخلا جوزلا غلبف اذكب : ةأرملا تلاق وأ « تزاجأف ربخلااهغلبف اذكب ةنالف

 . فسوي يبأ دنع زوجيو ءامهدنع

 » نم حاكنلا باتك يف يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو « عامجإلاب فقوتيال عيبلا يفو

 . اضيأ باتكلاب تافرصتلا رئاسو عيبلا دقعني باتكلاب حاكنلا دقعني امك : « طوسبملا

 يف يرتشملا بجوأ اذإ ينعي :ش ( عيبلا ضعب يف لبقي نأ ) :م عئابلل يأ :ش ( هل سیلو ) :م

 م عيبملا يأ ءارلا حتفب :ش ( ىرتشملا لبقي نأ الو ):م ضعب يف لبقي نأ عئابلل سيلف « ءيش

 : يرتشملا لاقف « فلأب هتعب : لاق نآب ءيش يف بجوأ اذإ عئابلا نأ ينعي :ش ( نمثلا ضعبب)

 مض سانلا ةداع نم نإف :ش ( ةقفصلا قرفتب رخآلا اضر مدعل ) :م كلذ هل سيلف ةئامسمخب تلبق

 . ديجلاب ءيدرلا جوريل تاعايبلا يف ديحلا ىلإ ءيدرلا

 عئابلا ىلع ءيدرلا كرتيو ديجلا يف دقعلا لبقي يرتشملاف امهدحأ يف لوبقلا رايخ تبث ولف

 ‹ ررضلل امزلتسم ةقفصلا قيرفت ناكف < عئابلل ررض هيفو « هنمث نم لقأب هكلم نع ديجلا لوزيف

 . دقعلا سفن نع ةرابع تلعج مث عيبلا يف ديلا ىلع ديلا برض ةقفصلا :«برغملا» يفو

 عيبلا نأل يأ :ش ( ىنعم ناتقفص هنأل دحاو لک نمث ):م عئابلا يأ :ش ( نيب اذإ الإ ) :م

 . ىنعملا ثيح نم ناتقفص دحاو لك نمث نايب هيف يذلا

۹ 



 «باجيإلا لطب لوبقلا لبق سلجملا نع ماق امهيأ

 ةقفصلا ددعتت هب نأل « اذكب اذه تعب : لاق نأب عيبلا ظفل رركت اذإ هدارمو : يكاكلا لاقو
 امهدحأ لبقف ةئامسمخب اذهو ةئامسمخب اذه فلأب امهتعب : لاق ول هنإف « دحاو لك نمت نايبب ال
 .(طوسبملا» يف اذك ٠ حصي ال

 لبقف دبعلا اذه امكتعب نيلجرل لاق وأ « امهدحأ لبقف نيذه كتعب :لاق ول :«يفاكلا» يفو
 نأ يرتشملل ةئاب اذهو ةئاب اذه نيذه كتعب : لاق ولو « ةقفصلا قيرفت موزلل زجي مل امهدحأ
 . قرف عئابلا نأل ءاش امهيآ لبقي

 ةدحبتم ةقفصلاف لوبقلاو باجيإلا دحتا نإ رظني اًقرفتم نمثلا ناك ولو : « طيحملا » يفو

 « هسكع ىلع وأ لوبقلا دحتاو باجيإلا قرفت نإو ٠ ةقرفتم ةقفصلاف لوبقلاو باجيإلا قرفت نإو
 . ةدحتم ةفينح يبأ دنع امأو « امهدنع اذه ليق ةقرفتم ةقفصلاف

 . «هرصتخم» يف يرودقلا ظفل اذه :ش ( باجيإلا لطب لوبقلا لبق سلجملا نع ماق امهيأو ) :م

 ىلإ ةراشإ وهو « در ءاش نإو سلجلملا يف لبق ءاش نإ : هلوقب لصتماذه : لمكألا لاقو
 ‹ عوجرلاو ضارعألا ليلد مايقلا نإف ءةلالد ىرخأواحيرص نوكي ةرات باجيإلا در نأ
 . حيرصلا لمع لمعت ةلالدلاو

 دجو تلبق :مايقلا دعب لاق ولانه اهو « هضراعي حيرص دجوي ملاذإاذه معن : ليق ناف
 . اهضراعي الف ةلالدلا لمع دعب دجو امنإ حيرصلا نأب بيجأ « ةلالدلا ىلع حج ريف حيرصلا

 باجيإ نع اًزارتحا نيدقاعتملا ىلع ميمعتلا هجو ىلع ركذ ماق امهيأ هلوق : يكاكلا لاقو

 « ىلوملاو جوزلا مايقب باجيإلا لطبي ال ثيح نيدقاعتملا معي ال هنإف ٠ لام ىلع قتعلاو علخلا
 درجم ال ناكملا كلذ نع باهذلا سلجملا نع مايقلاب دارملا : ليقو «دبعلاو ةأرملا مايق فالخب
 يف هركذ هداز رهاوخ مالسإلا خيش نأل « مايقلا لطم بتكلا ةماع يف روكذملا ناك نإو باصتتنالا
 . حص يرتشملا لبق ناكملا كلذ نع بهذي ملو عئابلا ماق اذإ عماجلا حرش

 ققحتي هنع مايقلا نأل طرش هنع باهذلا نآ ىلع ليلد سلجملا نع ماق :هلوق يفو
 . هيف ماق : لاقي لب هنع ماق : لاقي ال بهذي مل ول امأ .باهذلاب

 وأ ةدحاو ةباد ىلع ناريسي وأ نايشي امهو عيبلا دقع ادقاعت نإو « يواحطلا » حرش يفو
 ءلق نإو هنع لصف نإو امهنيب دقعلا مت هبحاص باطخب الصتم هباوج بطاخملا جرخأ نإف نيتباد
 امهدحأ نم اًيشم وأ آريس دجو امل هنأل « دحاو لمحم يف ةدحاو ةباد ىلع اناك نإو حصي ال هنإف
 . لطبيف همامت لبق ضارعإلا دجوو سلجملا لطب دقف لق نإو نيباطخلا نيب نم اعم امهنم وأ



 مزل لوبقلاو باجيإلا لصح اذإو « هانركذ ام ىلع كلذ هلو « عوجرلاو ضارعإلا ليلد مايقلا نأل

 امهنم دحاو لكل تبشثي :يعفاشلا لاقو . ةيؤر مدع وأ بيع نم الإ امهنم دحاول رايخ الو عيبلا

 حخسفلا يف نأ انلو.« اقرفتي مل ام رايخل اب ناعيابتملا» : مالسلا هيلع هلوقل سلحللا رايخ

 ضارعإلا امهنم دحاو لكل يأ :ش ( كلذ هلو « عوجرلاو ضارعإلا ليلد مايقلا نأل ) :م

 ول هنأل : هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هانركذ ام ىلع ) :م رخآلا لوبق لبق بجوملا بجوأ امع عوجرلاو

 نع هولخل عجري نأ بجومللف : هلوق ىلإ هاضر ريغ نم دقعلا مكح همزلي رايخلا هل تبشي مل
 . ريغلا قح لاطبإ

 ذافنلا طرش عم لحلملا ىلإ اًقاضم لصألا نع ينعي :ش ( لوبقلاو باجيإلا لصح اذإو ) :م

 . كلام لاق هبو نيدقاعتملا دحأل يأ :ش ( امهنم دحاول رايخ الو عيبلا مزل ) :م ةيالولا وأ كلم ا وهو

 امهیف ناف :ش ( ةيؤر مدع وأ بيع نم الإ ) :م حيحصلا عيبلا يف اذه «يواحطلا حرش » يفو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هنایب ءيجي ام ىلع رایخل ا

 مهبتك يف ركذو دمحأ لاق هبو :ش ( سلجلا رايخ امهنم دحاو لكل تبثي : يعفاشلا لاقو ) :م

 نأ وهو « ارياختي وأ اقرفتي ملام رايخلا امهل تبثيو عيبلا دقعنا لوبقلاو باجيإلا لصح اذإ

 ناعيابتملا) :م : ايب يبنلا لوقل يأ :ش (مالسلا هيلع هلوقل ) :م هخسف وأ عيبلا ءاضمإ انزجأ : لوقي

 هللا يضر رمع نب هللا دبع نع عفان نع ةتسسلا ةمئألا ءاور ثيدحلا اذه :ش ( اقرفتي مل ام رايخل اب

 . ۲ اقرفتي مل ام هبحاص ىلع رايخلاب امهنم دحاو لك ناعيبلا :١ اک هللا لوسر لاق لاق امهنع

 . يئاسنلا هاور باتكلا ظفلبو

 لكل عراشلا تبثأ : يعفاشلا لاق ال :ش ( زوجي الف « ريغلا قح لاطبإ خسفلا يف نأ انلو ) :م

 مامت دعب امهنم لكل نآ لعق « روكذلا ثیدحما هيلع لم ام ىلع سلجم راي يعينا نم دحاو

 يف نأ انلو) :م : فنصلملا لاق« نادبألاب اقرفتي ملام هبحاص ىضر نودب دقعلا دري نأ دقعلا

 الف «خسفلا نع تكاسلا وهو رخآلا قح لاطبإ هعوقو دعب دقعلا خسف يف يأ « :ش (خسفلا

 . هاضر مدعل زوجي

 ‹ يلقعلا ليلدلاب لدتسي وهو حيحصلا ثيدحلاب لدتسم مصخلا نأ فنصملا نم بجعلاو

 ‹ ةنسلا وأ باتكلا نم امإ يلقن ليلدب لدتسي نأ بجاولا ناكو هركذ ام ىلع ثيدحلا لمحي مث

 ثيح « هجولا اذه ىلع هريغ هلعف امك مصخلا ثيدح نع بيجي مث يلقعلا ليلدلاب لدتسي مث

 مزايدقع عيبلاو ١( : ةدئاملا) . 4دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهيأ اي # : ىلاعت هلوقانلو : اولاق

 ىلاعت هلوقو « اًمزال عيبلا دقعب ءافولا نكي مل اًتباث سلجملا رايخ ناك ولف ةيآلا رهاظب هب ءافولا

 . حتفلا < )٤/ ۳۹٩( يراخبلا هجرخأ (۱)



 ناعبابتم امهنإف هيلإ ةراشإ هيفو « لوبقلا رايخ ىلع لومحم ثيدحلاو زوجي الف ريغلا تح لاطبإ
 ¢ اهدعب ل ةرشابملا ةلاح

 ءامهل ةقثوت دقعلا ىلع داهشإلا ىلإ بدن (۲۸۲ ةيآلا : ةرقبلا) ( متعيابت اذإ اودهشأو :  اض
 . باتكلا ىنعم لاطبإ هيف ناكف قيثوتلا ىنعم طقسي رايخلا توبث يفو

 ‹ امهمزليف عيبلا ءاضمإ اطرش دقو « « مهطورش دنع نوملسملا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو
 نأ ملعف .«رايخلا يلو ةبالخ ال : لقف تيرتشا اذإ» : ذقنم نب نابحل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو
 هلوقب يفتنيف رخآلا قح لاطبإ مزلي امهدحأل رايخلا تابثإ يفو « لوبقلاو باجيإلاب مزلي عيبلا
 نأل ء ءادتبا هاخأ لجرلا رضي ال يأ “'“ مالسإلا يف رارض الو ررض ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع
 نم رضت نأ وهو ةراضملا ىنعمب نينثا نم رارضلاو « دحاو نم نوكي وهو « رضلا ىنعب ررضلا
 . (برغملا يف هركذ كرض

 امهنأل كلذ ىلع لدي ثيدحلا قايس نأل :ش ( لوبقلا رايخ ىلع لومحم ثيدحلاو ) :م
 «تعب رخآلا: لوقيو ينعب امهدحأ لوقي نأب عيبلا لعفب لعفب لغاشتلا ةلاح ةقيقح نيعيابتم ايمي

 امإ اًضيأ رايخلا هلف يرتشملا امأو « هنع عجري وأ لاق ام ىلع تبثي نأ امإ رايخلا هل عئابلا امأ
 ( هيلإ ةراشإ هيفو) :م مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ليرأت اذهو  سلجملا يف اماد ام دري وأ لبي نأ
 امهنإف )م: هلوقب ةيريسفتلا ءافلاب كلذ نيبو « لوبقلا رايخ ىلإ ةراشإ ثيدحلا يف يأ :ش

 ال دقعلاب لغاشتلا ةلاح امهل نيعيابتلا مسا ةقيقح نأ ينعي :ش ( اهدعب ال ةرشابملا ةلاح ناعيابتم
 . نيرظانتملاو نيلباقتملاك هنم غارفلا دعب

 قيرطب ةرشابملا ةلاح نيعيابتم امهنوك نأل « رايخلا نيمواستملا نم دحاو لكل نإ لوقن هبو
 ةقيقحلا ةلزنمب ةيعرشلا ةقيقحلاف عرشلا ثيح نم تيرتشا هلوق ىلإ « تعب هلوق ءاقبل « ةقيقحلا
 تعب دعب هلوق يقب ول ذإ « ناک ام رابتعاب ازاجم مصخل ا هلاق امو < ةقيقح هانلق ام نوكيف « ةخل
 نألاذهو « لاحم هتوبث لاح يف ءيشلا عفر نأل « ةلاقإلا تزاج امل امهب ملكتلا دعب تيرتشاو
 . هيلع اعمتجا امعاقرفت دقف لوبقلاو باجيإلا مععاذإف « عيبملا ىلع اعمتجا دق يرتشملاو عئابلا

 : تلق ؟سلجملا يف اماد ام اًيقاب اًطرش لوبقلاو باجيإلا نوكي نأ زوجي ال مل : تلق نإف
 .لوبقلاو باجيإلاب تبث يذلا ىنعمب يقابلا نوكيف ةلاقإلا ةحص نم انركذ امل

 يردخلا ديعس يبأو ةمرص يبأو سابع نباو تماصلا نب ةدابع مهنم ةباحصلا نم ةعامج نع يور :حیحص (۱)

 ۳۸١(« /6) ةيارلا بصن عجار . هللا دبع نب رباجو ةشئاعو كلام نب ةبلعثو ةبابل يبأو ةريره يبأو
 . (۳۸ /۲) ةجام نبا حیحصو
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 . لاوقألا ق رفت هيف قرفتلاو « هيلع لمحيف هلمتحي وأ

 هانلق امو انلق ام لمتحيو ‹ مصخل ا هلاق ام لمتحي وأ يأ :ش ( هيلع لمحيف هلمتحي وأ ) :م

 ٠ رهاوجلا مكح يف ةيعرشلا دوقعلا لاقي الو « ىلوأ هيلع لمحلاو ء ةقيقح هنأ انركذ ال حجار

 ال اعرش امهیمالک مکح امهیمالک دعب يقابلا نأل امهيمالك لك دوجو دعب نیعیابتم نانوکیف

 . مالكلا ةقيقح يف مالكلاو امهيمالك ةقيقح

 لاقو « لاوقألا قرفت ثيدحلا يف روكذملا قرفتلا يأ :ش ( لاوقألا قرفت هيف قرفتلاو ) :م

 قرفتلا لمح : لوقي نأ لئاقلو رهوجلاب موقيف ضرع قرفتلا : لاق امع باوج اذه : لمكألا

 قرفتلا دانسإ نوكيف ةنسلا لهأ عامجإب لاحم وهو ضرعلاب ضرعلا مايق مزلتسي كلذ ىلع

 ىلإ قرفتلاو قيرفتلا دانسإ نأب بيجأو ؟ مهزاجم ىلع مكزاجم حيجرت هجو امف ازاجم امهيلإ

 : ىلاعت هللا لاق ‹ ةقيقحلا ةلزنمب هيف لامعتسالا وشف ببسب راصف « عئاشو غئاس نايعألا ريغ

 # هلسر نم دحأ نيب قرفن ال 3 : ىلاعت لاقو ( ٤ةيآلا : ةنيبلا) € باتكلا اوتوأ نيذلا قرفت امو#

 . ( ۲۸١ ةيآلا : ةرقبلا)

 اًضيأ وهو «ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ينمأ قرتفتس » : ايب لاقو « داقتعالا يف قرفتلا دارملاو

 نأ ىلع كلذك « اًضيأ هيلع ناك ام وأ هيلإ لوؤيام رابتعاب زاجملا نأل رظن هيفو « داقتعالا يف

 . ةفينح يبأ بهذم ىلع ال دمحمو فسوي يبأ بهذم ىلع حصي كلذ

 ىلع هلمح :لاقي نأ ىلوألا لعلو « هدنع فراعتملا زاجملا نم ىلوأ ةلمعتسملا ةقيقحلا نإف

 هابشأ نم ريصيف ‹ ةفورعم ةياغالو « مولعم تقو هل سيلذإ « ةلاهج ىلإ در نادبألاب قرفعلا

 دح ثيدحلااذهل سيل: كلام لوق ىنعماذهو « هداسفب عوطقم وهو ةسمالملاو ةذبانملا عيب

 . فورعم

 رايخ نأ هبهذمو- امهنع هللا يضر- رمع نباو كلام ثيدح يوار ٠ طوسبملا » يفو

 لاق : يبرعلا نبا لاق اذهلو « هفعض ليلد ثيدحلا فالخب يوارلا لمعو « تبثي ال سلجللا

 . هب لومعم رمأ الو « فورعم دح اندنع ثيدحل ا اذهل سيل : كلام

 ‹ يظفللا كارتشالاب يناعملاو نايعألا ىلع قلطي قيرفتلا : لوقنوأ : لمكألا لاقو

 . ةلاهجلا ىلإ نادبألاب قرفتلا ىلع هلمح ءادأ نم انركذ اب لاوقألاب قرفتلا ةهج حيجرتو

 . « اقرفتي ملام رايخ اب ناعيبلا » ةَ هللا لوسر لوق ليوأت يف سانلا فلتخا : يواحطلا لاقو

 . هيف مالكلا طسب مث « لاوقألاب قارتفالا ىلع اذه موق لاقف

 يناعم حرش يف رابخألا نابم حيقنت يف راكفألا بخن » هتيمس يذلا يحرش يف : تلق

 ابأو اكلامو يزارلا ةعيبرو ةياور يف يروثلا نايفسو يعخنلا ميهاربإل وه لوقلاب دارأ «راثآلا
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 يف ةيافك ةراشإلاب نأل عيبلا زاوج يف اهرادقم ةفرعم ىلإ جاتحب ال اهيلإ راشملا ضاوعألاو : لاق

 هيف فصولا ةلاهجو فيرعتلا
 وه « «اقرفتي ملام» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم دارملا : اولاق مهنإف « نسحلا نب دمحمو ةفينح
 ءيش الو « اقرفت دقف «تيرتشا دق: يرتشملا لاقو .تعب دق : عئابلا لاق اذإف « لاوقألاب قرفتلا
 رايخ وأ « ةيؤرلا رايخب الإ عيبلا در ىلع يرتشملا ردقي الو عيبلا هب متيو « رايخلا كلذ دعب امهل
 . هطرش يأ « طرشلا رايخ وأ بيعلا

 نكلو « نادبألاب ةقرفلا يه ثيدحلا يف رايخلا عطقت يتلا ةقرفلا : :نابأ نب یسیع لاقو
 نأ لوقلا كلذب بطاخمللف مهرد فلأب يدبع كتعب دق : لجرلل لاق اذإ لجرلا نإ : هلوقب هرسف
 ام ءاج ثيدحلا اذه نأ الول هعجري نأ كلذ دعب هل نكي مل قرتفا اذإف « هبحاص هقرافي مل ام لبقي
 عيبلا اهب هل بجوأو « هبحاص اهب هبطاخ يتلا ةبطاخملا لوبق نم بطاخملل هب عطقن ام انملع
 « ةبطاخملا كلت لوبق عطقي عيبلاب ةبطاخملا دعب امهنادبآ قارتفا نأ انملع « ثيدحلا اذه ءاج املف
 . يواحطلا هلاقو « فسوي يبأ نع ريسفتلا اذه يور دقو

 ىتح عيبلا متي الف « نادبألاب ةقرفلا يه ثيدحلا اذه يف ةروكذملا ةقرفلا هذه : نورخآ لاقو
 . عيبلا مت تناك اذإف « نوکی

 بئذ يبا ن نباو حابر يبأ نب ءاطعو يرهزلاو بيسملا نب ديعس نيرخآلاب دارآ : تلق
 فسوي نب ماشهو يرصبلا نسحلاو ىليل يبأ نب او دعس نب ثيللاو يعازوألاو ةنييع نب نايفسو
 ديبع ابأو روث ابأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو يضاقلا نسح نب هللا دبعو نمحرلا دبع نباو

 . رهاظلا لهأو يربطلا ريرج نب دمحمو ناميلس ابأو
 لاقو هاري ال ىتح هبحاص نعامهنمدحاو لك بيغي نأ قرفتلا دح : يعازوألا لاقو

 وأامهسلجم نمامهقارتفا وه: نورخآ لاقو ءامهدحأ موقينأ وه : ثيللا لاق : ضايع

 زاوج يف اهرادقم ةفرعم ىلإ جاتحي ال اهيلإ راشملا ضاوعألاو ) :م : : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 اًتمث تناك ءاوسو « امهريغ وأ نيدقنلا نم ناك ءاوس هيلع دقعلا عبتام كلذب دارأ :ش ( عيبلا
 ال اهرادقم ةلاهج دنع اهسنجب تعيب اذإ اهنإف « ةيوبرلا لاومألا يف نكي مل نأ دعب اتمشم وأ

 . ابرلا لامتحال اهيلإ راشأ نإو « زوجي

 طرتشي اًنوزوم وأ اليكم ناک اذإ هيف لالا سأر نإف « ملسلا نع زارتحا عيبلاب دييقتلاو
 نأل ) :م ةراشإلاب يفتكي الو « ءيجيامك « ةفينح يبأ دنع ملسلا زاوج يف هرادقم ةفرعم
 .هيلإ راشملا ضوعلا يف ف ردقلا ةلاهج يأ :ش ( هيف فصولا ةلاهجو « فيرعتلا يف ةيافك ةراشإلاب
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 نأل ؛ ةفصلاو ردقلا ةفورعم نوكت نأ الإ حصت ال ةقلطملا نامثألاو . ةعزانملا ىلإ يضمفت ال

 ‹ ملستلاو ميلستلا عنتميف يف ‹ ةعزانملا ىلإ ةيضفم ةلاهجلا هذهو « « دقعلاب بجاو ملستلاو ميلستلا

 . لصألا وه اذه . زاوجلا عنمت اهتفص هذه ةلاهج لكو

 :ش ( ةعزانملا ىلإ يضفت ال ) :م عيبلا يف وأ فيرعتلا يف ذ رادقملا فصو يأ : يكاكلا لاق

 ‹« زوجي ال ثيح هيف ملسملا يف رادقملا فصو ةلاهج فالخب لاح ضباقتلاو « ةرضاح اهنأل

 . هروضح مدعل ةعزانملا ىلإ اهئادأل

 ام لكو « دقعلا اهب حصي ال ةراشإلا نع ةقلطملا يأ : لمكألا لاق :ش ( ةقلطملا نامثألاو ) :م

 نامثألابدارلا : يزارتألا لاقو « عازنلا ىلإ ةيضفملا ةلاهجل اب هلوصح عنتي دقعلاب بجاو وه

 انمث ةضفلاو بهذلا قلخ ىلاعت هللا نأل « لاح لكب نامثأ امهنأل « ريناندلاو مهاردلا ةقلطملا

 ةفصلا هذهب امو اهيلإ هب لصوتيو « ءايشألا ةيلام هب ردقي لاحب هنوك ةينمثلاب ىنعملاو « ءايشألل

 -لمكألا نعاذه انركذ دقو ةراشإلا ديق نع ةقلطملا اهب داري نأ زوجيو « اهدعبو ةغايصلا لبق

 . -هللا همحر

 نامثأ نع زارتحالل ال اهيلإ اًراشم اهنوك نع زارتحالل انه اه قالطإلا ركذ : ىكاكلا لاقو

 ال ) :م مكحلا فالتخا عم اهيلإ راشملا ضاوعألاو : هلوق دعب هركذ هنأل « ةينمشلل ةقولخم ريغ

 يراخبلاك :ش ( ةفصلاو ) :م ةرشعلاو ةسمخلاك :ش ( ردقلا ةفورعم نوكت نأ الإ حصت

 . يدنقرمسلاو

 :م ةفصلاو ردقلا ةلاهج يأ :ش ( ةلاهجلا هذهو «دقعلاب بجاو ملستلاو ميلستلا نأل ) :م

 نم يآ :ش ( ملستلاو ميلستلا عنتميف ) :م ملستلاو ميلستلا نم ةعناملا :ش ( ةعزانملا ىلإ ةيضفم)

 نوک يأ :ش ( اذه ) :م دقعلا زاوج يأ :ش ( زاوجلا عنمت اهتفص هذه ةلاهج لكو ) :م رخآلا ةهج

 نل ‹ عامجإلاب عويبلا باتك يف يأ :ش ( لصألا وه ) :م ةعنام ةعزانملا ىلإ ةيضفملا ةلاهحلا

 . ةقلطملا نامثألا ةفرعم نم دب ال مث « داسفلا ىلإ ةيضفملا تاعزانملا عطقل تالماعملا ةيعرش

 اقالخ اندنع نانيعتي ال امهنأل ركذ امفيك نمث سولفلاو نادقنلا :«لماكلا» ىف لاق

 لاق « ةمذلا يف تبثيام نمللا ءارفلا نعو « ةمذلا ىف تبشيف < - هنع هللا يضر - يعفاشلل

 . انه اه ةقلطملا نامثألاب دارملا وهف : ىبتجملا بحاص

 مث : يزارتألا لاقو ‹ نمث وهف نيعتي مل امو عيبم وهف دقعلا يف نيعتي ام : يخركلا نعو

 بحاص لاق اميف كلذ نايب ءامهنيب رئادو « ةضحم ةعلسو قلطم نمث « عاونأ ةئالث لاومألا

 فرح اهبحص نايعأ وأ اهلاثمأ اهتلباقم يف ناك ءاوس « ادبأ نامثأ ريناندلاو مهاردلا مث :ةفحتلا

 . اًقرص ريصي نامثألا يف نأ ىتح ال وأ ءابلا



 هللا لحأو#: ىلاعت هلوق قالطإل « اًمولعم لجألا ناك اذإ لجؤمو لاح نمثب عيبلا زوجيو : لاق
 ىلإ اًماعط يدوهي نم ىرتشا هنآ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو «٠ ةيآلا : ةرقبلا) (عيبلا
 بجاولا ميلستلا نم ةعنام هيف ةلاهجلا نأل ءاًمولعم لجألا نوكي نأ دب الو . « هعرد هنهرو لجأ

 « دقعلاب

 ةقلطم نامثأ اهنأل . لاح لك ىلع اًعيبم ةعلسلاو « اتم ريصت ةعلسلا اهتلباقمب تناك ولو
 رودلاو بايثلاك لاثمألا تاوذ نم تسيل ىتلا نايعألا امأو « نييعتلاب نيعتي الف ٠ لاح لك ىلع

 زوجي الو « نييعتلاب نيعتيو ةعيبم يهف « رامشلاو خيطبلاك ةتوافتملا تايددعلاو ديبعلاو راقعلاو
 . سايقلا فالخب « بايثلاك ملسلا هيف زوجي اميف الإ اتيع الإ اهيف عيبلا

 قيرطب ًالجؤم ةمذلا يف اًنيد تبثت ملسلا قيرطب الجؤم ةمذلا يف اعيب تبثت امك بايثلا مث
 ملسلاب ةقحلم ريصتل طرش نكلو نامثألا يف طرش هنأل ال  بايثلا يف طرش لجألاو « نملا
 . ةمذلا يف اتيد اهنوك يف

 ناك نإو « ةعيبم يهف نامثأ اهتلباقم يف تناك نإ براقتملا يددعلاو نوزوملاو ليكمل ا امأو
 ةمذلا يف اًقوصوم ناك ام لكف « براقتملا يددعلاو نوزوملاو ليكملا ينعأ اهلاشمأ اهتلباقم يف
 امف ةمذلا يف اًقوصوم امهنم دحاو لك ناک نِإو « اًعیبم نوکی اًنیعم ناک ام لکو « انمٹ نوکی
 ةمذلا يف اًنيد تبثيو « نييعتلاب نيعتي ام اذه نأل اًعببم رخآلاو ء اتمث نوكي ءابلا فرح هبحص
 . ليلدلاب نيهجولا دحأ نيعتف « اًضيأ

 وأ خسنلا ضعب يفو :ش ( لجؤمو لاح نمثب عيبلا زوجيو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 ال ةئيسن نيفلأب وأ ألاح فلأب هكتعب : لاق ول: «لماكلا» يفو « ءاملعلا عامجإ هيلعو «لجؤم
 ويف «ملستلاو ميلستلا نم ةعنام هتلاهج نأل :ش ( اًمولعم لجألا ناك اذإ ) :منمثلا ةلاهجل زوجي
 مل هنأل :ش ( ۲۷١( ةيآلا : ةرقبلا ) € عيبلا هللا لحأو :  ىلاعت هلوق قالطإل ) :م دقعلا ةحص يف

 . لجؤم نمڻو لاح نم نيب لصفي

 ىلإ اًماعط يدوهي نم ىرتشا هنأ ) :م يب يبنلا نعو يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو ) :م
 هللا يضر- ةشئاع نع دوسألا نع ملسمو يراخبلا هاور ثيدحلا اذهو :ش ( هعرد هنهرو لجأ
 يفو . ديدح نم هل اعرد هنهرو لجأ ىلإ اًماعط يدوهي نم ىرتشا ةي هللا لوسر نأ -اهنع
 « رفظ ينب نم لجر محشلا وبأ: همسا يدوهيلا اذهو « ريعش نم اعاص نيثالث : يراخبلا ظفل

 هللا يضر- رباج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع هجرخأ « يقهيبلا ننس يف ىمسم عقو اذكه
 . -ەهنع

 وه :ش ( دقعلاب بجاولا ميلستلا نم ةعنام هيف ةلاهجلا نأل اًمولعم لجألا نوکی نأ دی الو ) :م
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 ىلع ناك عيبلا يف نمثلا قلطأ نمو: لاق . اهديعب يف هملسي اذهو « ةدملا بيرق يف هب هبلاطي اذهف
 ةفلتخم دوقنلا تناك نإف « هيلإ فرصيف زاوجلل يرحتلا هيفو « فراعتملا وه هنأل ؛ دلبلا دقن بلاغ

 ىلإ ةيضفم ةلاهجلا نأل ؛ ءاوس جاورلا يف لكلا ناك اذإ اذهو اهدحأ نيب نأ الإ دساف عيبلاف

 ايرحت هيلإ فرصي ذئنيحف « جورأو بلغأ اهدحأ نوكي وأ نايبلاب ةلاهجلا عفترت نأ الإ ء ةعزانملا

 اذهو . زاوحلل

 (اذهو « ةدملا بيرق يف ) :م نمثلاب يرتشملا بلاطي يأ :ش ( هب هبلاطي اذهف ) :م ملستلاو ميلستلا

 . ةدملا ديعب يف يأ :ش ( اهديعب يف هملسي ) :م يرتشملا يأ :ش

 نود ردقلا ركذ نأب :ش ( عيبلا يف نمشلا قلطأ نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 وأ ةيراخبلاب اهديقي ملو مهارد ةرشعب تيرتشا: الشم يرتشملا لوقي نأ لثم ء«ةفصلا

 وحنو ينكرلاو يتفيلخلاب هديقي ملو ًالاقثماذكب تيرتشا : لاق وأ « كلذ وحنو ةيدنقرمسلا

 .كلذ

 مل ول هنإف فصولا نود عونلاو « ردقلا ركذ ينعي نمثلا قلطأ نمو :هلوق : يكاكلا لاقو

 اذه دروأ اغنإ .« ةيادبلا »ىفو . ةقلطملا نامثألاو : هلوق ىهو ىلوألا نيع ةلأسملا تناك امهركذي

 ةرثكو فرعلا رابتعاب ةلالدلا قيرطب لصحي صيصنتلاب لصحي امك ةفصلا فيرعت نأ نيبيل

 هردق ىمس نأ دعب دلبلا دقن نعو فصولا ركذ يأ قلطأ هلوق : ةيزانجلا» يفو « لامعتسالا

 سانلا فرع يف مهافتملا وه هنأل يأ :ش (فراعتملا وه هنأل ؛ دلبلا دقن بلاغ ىلع ناك ) :م هعونو

 . فرعلا ةلالدب هيلإ فرصني ظافلألا نم قلطملاو

 هيفو ) :م نيعيابتملا دلب يف ال عيبلا هيف ىرج يذلا دلبلا يأ دلبلادقن : ةعيرشلا جات لاقو

 يأ :ش ( هيلإ فرصيف ) :م دقعلا زاوحل يرحتلا دلبلا دقن بلاغ يفو يأ :ش ( زاوجلل يرحتلا

 . دلبلا دقن بلاغ ىلإ نمثلا قالطإ فرصيف

 ةحبار نزولا فالتخا ىلع دلبلا يف دوقنلا تناك نإ يأ :ش ( ةفلتخم دوقنلا تناك نإف ) :م

 :ش (اهدحأ نيبي نأ الإ ) :م ملستلاو ميلستلا نم ةعناملا ةلاهجلل :ش ( دساف عيبلاف ) :م ءاوسلا ىلع

 :ش ( اذهو) :م زوجي ذئنيحف ةفلتخملا دوقنلا دحأ نيبي نأ الإ يأ دساف عيبلاف : هلوق نم ىنشتسا

 .:ش ( ةعزانملا ىلإ ةيضفم ةلاهجلا نأل ؛ ءاوس جاورلا يف لكلا ناك اذإ ) :م عيبلا داسف ي:

 ( نايبلاب ةلاهجلا عفترت نأ الإ ) :م ةيمستلا قالطإل ضعبلا ىلع اهضعب حيجرت نكي ال هنأل

 بلغأ ):م دوقنلا دحأ يأ :ش (اهدحأ نوكي وأ ) :م دارملا وه هنأ دوقنلا ضعب نيبي نأب :ش

 ةيوتسملا يف دقعلا داسف يأ :ش ( اذهو ) :م نكمأ ام ةحصلا ىلع ةلومحم نيملسملا رومأ ذإ دقعلا

۷ 



 «دنقرمسب مويلا يترصنلاو يثالشلاو يئانثلاك اهيف ءاوس تناك نإف ةيلاملا يف ةفلتخم تناك اذإ

 ام ىلإ فرصنيو . اولاق اذك ‹ مهردلا مسا قلطأ اذإ عيبلا زاج ةناغرفب يلادعلا نيب فالتخالاو

 بوبحلاو ماعطلا عيب زوجيو : لاق.ةيلاملا يف فالتخا الو ةعزانم ال هنأل ؛ ناک عون يأ نم هب ردق

 ناعونلا فلتخا اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هسنج فالخب هعاب اذإ اذهو. ةفزاجمو ةلياكم

 .  متتش فیک اوعیبف

 نإف يتفيلخلاو ينكرلا بهذلاك :ش ( ةيلاملا يف ةفلتخم ) :م دوقنلا يأ :ش ( تناك اذإ ) :م جاورلا

 (يئانثلاك ) :م ةيلاملا يف يأ :ش ( اهيف ءاوس تناك نإف ) :م . ينكرلا نم ةيلاملا يف لضفأ يتفيلخلا

 :م اًقناد ربعي هنم ثالثلا ناك ام وهو :ش ( يثالثلاو ) :م اًقناد ربعي هنم نانثالا ناك ام وهو :ش

 يف نيدلا ديمح مامإلا لاق اذك ىراخبب يرصانلا ةلزنمب وهو :ش ( دنقرمسب مويلا يترصنلاو)

 رهنلا ءارو ام ءاهقف ةغل يهو :يزارتألا لاق :ش ( ةناغرفب يلادعلا نيب فالتخالاو ) :م « هدئاوفا»

 تناك نإف هلوق باوج :ش ( عیبلا زاج ) :م مهبتک يف اهولمعتسا دقو . اًيلادع مهردلا نومسيو

 لاق اذك يأ :ش ( اولاق اذك ) :م ءايشألا هذه نم ركذ اميف يآ :ش ( مهردلا مسا قلطأ اذإ ) :م ءاوس

 هب ردق ام ىلإ مهردلا مسا فرصني يأ :ش ( هب ردق ام ىلإ فرصنيو ) :م خياشملا نم نورحخأتم ا

 ( ةعزانم ال هنأل ) :م نرعم عونب ديق ريغ نم :ش ( ناك عون يأ نم ) :م هوحنو ةرشحك رادقملا نم

 . اهيف ةاواسملل :ش ( ةيلاملا يف فالتخا الو ) :م جاورلا يف ءاوتسالا يف :ش

 ‹ اهقيقدو ةطنحلا ماعطلاب دارملاو :ش ( ماعطلا عيب زوجيو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نأ ليلخلا هلاق اماذه ديؤيو اًفرع : مهلوقباوديقو ٠ حارشلا هلاقاذك « اًقرعامهيلع عقي هنأل

 صمحلاو سدعلاك :ش ( بوبحلاو ) :م ةصاحخ ربلا وه ماعطلا نأ برعلا ةغل يف يلاعملا

 ربلل مسا ماعطلا نآأل « كلذك سيلو كردتسم بوبحلا ركذ لاق معأ ماعطلا لعج نمو ءامهوحنو

 اذإ ةلياكم هتلياك : لاقي ةلعافملا باب نم ردصم :ش ( ةلياكم ) :م مهفاف هريغ بوبحلاو ةصاخ

 . فزاج نم ردصم ًاًضيأ وهو :ش ( ةفزاجمو ) :م كل لاكو هل تلك

 وهو «برغملا» يفو « برعم يسراف اًقازجو ةفزاجم ءيشلا ذخأ فزجلا : يرهوجلا لاقو

 : مهلوق كلذ نمو ةرثكب ذخألا فزحلا «ةرهمجلا» يفو « نزو الو ليك الب نظلاو سدحل اب عيبلا
 . ةلهاسملا ىلإ عجري وهو عيبلاو كرشلا يف ةفزاجملاو فازجلا هنمو « رثكأ اذإ ليكلا يف هل فزج

 هلوقل ) :م زوجي ذئنيحف :ش ( هسنج فالخب هعاب اذإ ) :م ةفزاجم عيبلا يأ :ش ( اذهو ) :م

 اذه :ش ( متئش فيك اوعيبف ناعونلا فلتخا اذإ ) :م : ةي يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع

 هللا يضر- تماصلا نب ةدابع نع يراخبلا ريغ ةعامحلا ىور دقو « بيرغ ظفللا اذهب ثيدحلا

 ‹ ريعشلاب ريعشلاو « ربلاب ربلاو ‹ ةضفلاب ةضفلاو « بهذلاب بهذلا » : لاق ايب هللا لوسر نأ -هنع



 ميلستلا نم ةعنام ريغ ةلاهجلا نألو . ابرلا لامتحا نم هيف امل ةفزاجم هسنجب هعاب اذإ ام فالخب

 ال هنيعب رحح نزوبو هرادقم فرعي ال هنيعب ءانإي زوحجيو : لاق . ةميقلا ةلاهج هباشف ملستلاو

 ء هلبق هكاله ردنيف ميلستلا هيف لجعتي هنأ امل ‹ ةعزانملا ىلإ يضفت ال ةلاهجلا نأل ؛ هرادقم فرعي

 ‹ ةعزانملا ققحتيف هلبق ردانب سيل كالهلاو « رخأتم هيف ميلستلا نأل ملسلا فالخب

 . ٩ دیب ادي ناک اذإ متئش

 :ش ( ابرلا لامتحا نم هيف امل ) :م زوجي ال ثيح :ش ( ةفزاجم هسنجب هعاب اذإ ام فالخب ) :م
 . ابر ريصيف رخآلا ىلع نيسنجلا دحأ ديزي ابر هنأل

 تحت لحدي اًميش ناك اذإ ام يف ديفي اإ هسنج فالخب هعاب اذإ : هلوق : یکاکلا لاقو

 يف اذك اًضيأ ةفزاجم هسنجب عيب زوجيف « ليكلا تحت لخدي ال ًاليلق ناك اذإ امأو ءليكلا

 عيب ةلاهج نآل يأ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىلع فطع :ش ( ةلاهجلا نألو ) :م ٠ ةريخذلا»

 يأ :ش ( ةميقلا ةلاهج هباشف ملستلاو ميلستلا نم ةعنام ريغ ) :م ةفزاجمو ةلياكم ماعطلاو بوبحلا

 « زوجي صقنأ وأ هنم ديزأ هتميق ردي ملو « مهردب اًيش ىرتشا نأب ةميقلا ةلاهج ةفزاجملا هباش
 . ةعزانملا ىلإ ةيضفملا ةلاهجلا يه عناملاو ‹ ةعزانملا ىلإ يضفت ال ةلاهجلا هذه نأل

 :ش ( هنيعب ءانإب ) :م عيبلا يأ :ش ( زوجیو ) :م «هرصتخم يف يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 نزوبو ) :م ءانإلا رادقم يأ :ش ( هرادقم فرعي ال ) :م نكلو « هيلإ راشأو ءانإلا اذهب : لاق نأب

 ىلإ يضفت ال ةلاهجلا نأل «هرادقم فرعي ال هنيعب ) :م رجح نزوب عيبلا زوجي اذكو يأ :ش ( رجح

 نم لك كاله ردني هنأل ٠ ميلستلا لبق يأ :ش ( هلبق هكاله ردنيف ميلستلا هيف لجعتي هنأ امل  ةعزانملا

 . ميلستلا لبق رجحلاو ءانإلا

 عيبلا .«نيعملا» يف نأل « هب سأب الف ديب ادي ءانإلا اذهب ىرتشا ول : 'طوسبملا» يفو

 . زوجي ةفزاجم

 ( هيف ميلستلا نأل ) :م هنیعب رجحب الو هنیعب ءاناب هيف زوجي ال ثیح :ش ( ملسلا فالخب ) :م

 كاله يأ :ش ( كالهلاو ) :م ةدم ىلإ :ش (رخأتم ) :م ملسلا يف هيلع دوقعملا ميلست نأل يأ :ش

 كلذ دنع :ش ( ةعزانملا ققحتيف ) :م ميلستلا لبق يأ :ش (هلبق ردانب سيل ) :م نينيعملا رجحلاو ءانإلا

 . زوجي الف

 ليبنزلاك لهج اذإ امأ « كلذ هبشأ امو بشحخ وأ ديدح نم ءانإب زوجيو : يكاكلا لاقو

 زوجي ال ليبنزلا هبشي ءانإب وأ ليبنزب هليكي نأ ىلع اًماعط هعاب ولو « زوجي ال ريارغلاو قلاوجلاو
 « قلاوج ءلم وأ عاتم وأ بوث نزو هيلع طرتشا ولاذكو « فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق يف

۱۹ 



 لك ماعط ةربص عاب نمو :لاق. رهظأو حصأ لوألاو « اًضيأ عيبلا يف زوجي ال هنآ ةفينح يبأ نعو

  ةفينح يبأ دنع دحاو زيفق يف عيبلا زاج مهردب زيفق

 ال فسوي يبأ نعو « رايخلا هيفو رجحلا اذه نزوب ءارشلا زاوج دمحم نع «قيرافتلا عمج»يفو

 « رايخلا هلو زاج « هب ملع مثاًبهذ رجحلا اذه نزوب ىرتشا ول  لزاونلا عيمج» يفو « زوجي
 عيبي ابو زاج يرتشملا ملعي ول :«مولعلا عمج» يفو « زاج هدبع نالف هب عاب اب هدبع عاب ولاذكو
 .هنع هللا يضر - يعفاشلا بهذم رهاظ اذكهو « زوجي ال سانلا

 نم كتعب :لاق ول رفعج يبأ نعو « نالف عاب ام ملعي مل نإو « زوجي هنأ هجو هنع يکحو
 - ةفينح يبأ نعو « زوجي تسطلااذه ألي ام لثمو « زوجيال تيبلااذه المي ام ةطنحلا هذه

 ردق فرعيالو « هدنع سيل ءاملا نأل « رهنلااذه ءام نم ةبرق ءارش زوجي ال «- هنع هللا يضر

 . هلزنم يف هيفوي تارفلا ءام نم ةوادإ وأ اهنيعب ةبرق اذكو « ١ رحبلا » يف هزاوج قلطأو « ةبرقلا

 : نيدلا ناهرب لاقو « ةفزاجم هذهو زاج ايضارت مث ألم اذإ هنعو « اًضيأ فسوي وبأ زوجو

 يرتشملا ملع ولو «زاج املع ولو . « زجي مل هبيصناهملعي ملو ةبرقلا هذه يف هل قح لك عاب
 يبأ دنع زوجي ال هسكع ىلعو « -امهنع هللا يضر- كلامو يعفاشلا لاق هبو زاج عئابلا نود

 يف زوجي ال هنأ ةفينح يبأ نعو ):م . زوجي عئابلا هنيب نإ : كلام لاقو « يعفاشلا لاق هبو « ةفينح

 ثيللا وبأ هيقفلا كلذ ىور < هنع نسحلا ةياور وهو « اًضيأ ةاواسملا عيب يف يأ :ش ( اًضيأ عيبلا

 اذإ عقي ال ام ءانإلا ناك اذإ لاقف عجر مث « لوألا فسوي يبأ لوق وهو : لاق مث ٠ !نويعلا» يف

 لامتحال زوجي الف قلاوجلاو ليبنزلا امأو ٠ كلذ وحنو تسطلا لثم زئاج عيبلاف هيف ىشح

 فرعي ال هنيعب ءانإب زوجيو هلوقب يرودقلا هركذ ام هب دارأ :ش ( لوألاو) :م ناصقنلاو ةدايزلا

 :م . ليلعتلاو ةياورلا بسحب يأ :ش ( رهظأو ) :م نتملا يف روكذم هليلدو :ش ( حصأ ) :م هرادقم

 يبأ دنع دحاو زيفق يف عيبلا زاج مهردب زيفق لك ماعط ةربص عاب نمو) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق )

 لاقو . ءابلا حتفو داصلا مضب رَّبص اهعمجو ةموكلاك عمتجملا ماعطلا ةربصلا :ش ( ةفينح
 ليك الو نزو الب وأ ةربص ءيشلا تيرتشا : لاقيو « ماعطلا ربص ةدحاو ةربصلا : يرهوجلا

 . هردق نيبي ملو « برغملا » يف هلاق نازفق هعمجو « لايكم زيفقلاو

 : لاقو « فاكلا باب يف الإ كوكما نيب ملو كيكاكم ةينامث زيفقلا : يرهوجملا لاقو

 اتنث لطرلاو نالطر نملاو نم « نامثأ ةعبسو نانم ةجليكلاو تاجليك ثالث وهو لايكم كوكل

 مهرد لاقثملاو «فصنو ليقاثم ةعبرأ راتسألاو « راتسأ اثلثو راتسأ ةيقوألاو « ةيقوأ ةرشع

 جوسطلاو « ناتجوسط طاريقلاو ناطاريق قنادلاو « قيناود ةتس مهردلاو « مهرد عابسأ ةثالثو

 عمجلاو « مهرد نم اءزج نيعبرأو ةينامث نم ءزج وهو مهرد نمث سدس ةبحلاو « ناتبح

 . يرهوجلا مالك ىهتنا « كيكاكم



 ةلاهجل لكلا ىلإ فرصلا رذعت هنأ هل . نيهجولا يف زوجي :الاقو .اهنازفق ةلمج ىمسي نأ الإ

 ليكلاب وأ نازفقلا عيمج ةيمستب ةلاهجلا لوزت نأ الإ مولعم وهو لقألا ىلإ فرصيف نمثلاو عيبملا
 نيدبع نم ادبع عاب اذإ امك « عنام ريغ كلذ لثمو اهتلازإ امهديب ةلاهجلا نأ امهلو ٠ سلجملا يف

 ليكلا يف حصي ذئنيحف اهنازفق عمج خسنلا ضعب يف :ش ( اهنازفق ةلمج يمسي نآ الإ م

 . رايخلا يرتشملل تبثو عيبلا حص سلجملا يف ةربصلا لاك اذإ كلذكو

 ةلمج ركذاذإ ام وهو :ش ( نيهجولا يف زوجي ) :م :دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو ) :م

 . -مهنع هللا يضر- دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو ركذي مل اذإ امو « نازفقلا

 نأل :ش ( نمشلاو عيبملا ةلاهجل لكلا ىلإ فرصلا رذعت هنأ ) :م ةفينح يبأل يأ :ش ( هل ) :م

 امهتلاهج انملس : ليق نإف « اًصضيأ مولعم ريغ امهئازإب ام نوكيف « مولعم ريغ نازفقلا ةلمج

 نأل ءاهيلإ راشملا ضارعألا يف امك عيبلا دسفي ال نأ يغبنيف ةعزانملا ىلإ يضفت ال ةلاهج نكلو

 يضفي دق : انلق « رشكأ وأ لقأ وأ ةئام ةربصلا نوكي نأ توافتي ال كلذ دعبف مهردب زيفق لك

 ميلست نع زجعيف مولعم ريغ نمثلاو « ًالوأ نمثلاب يرتشملا بلاطي مئابلا نأل « ةعزانملا ىلإ

 ىلإ فرصيف ) :م ناعزانتيف ‹ عيبملا ردق هنافرع مدعل عيبملا ميلست نع زجعي عئابلااذكو ٠ نمشلا

 مولعم يأ :ش ( مولعم) :م لقألا يأ :ش ( وهو ):م لقألا ىلإ عيبلا فرصي يأ :ش ( لقألا

 ردقب ءاغلإلا نع امهيمالكل ةنايص دحأل ررضلا مدعل ةلمحلا نم هدارفإ زاجو نمثلاو ردقلا

 ةئامب ةربصلا هذه كتعب :لوقي نأب :ش ( نازفقلا عيمج ةيمستب ةلاهجلا لوزت نأ الإ ) :م ناكمإلا

 لوزت وأ يأ :ش ( ليكلاب وأ ) :ماهعيمج ىلع عيبلا عقيو ذئنيح حصيف مهردب زيفق لك مهرد

 نأل ‹ حصيال هنم قارتفالادعب لاك اذإ هنأل هب ديق :ش ( سلجملا يف ) :م ةربصلا ليكب ةلاهجلا

 ررقت اقرتفا ول امأ « دقعلا ةلاح يف ملعلاك هيف ملعلاف « ةدحاو ةعاسك تلعج سلجملا تاعاس

 . ارئاج بلقني الف داسفلا

 بلقني هنإف « مايأ ةعبرأ رايخ طرشب وأ لوهجم لجأب داسفلا ناك اذإ اب لكشي : ليق نإف
 الف دقعلا بلص يف نكمتي مل ةمث داسفلا : انلق . سلجملا نع قارتفالا دعب دسفملا عفرب ازئاج

 مويلا لوخد دنع رهظي لب لاحلا يف رهظي ال كانه داسفلا رثأ نإف « سلجملاب دسفملا عفر ديقتي

 .هيلإ لجألا دادتماو عبارلا

 ةلاهجلا ةلازإ يأ :ش ( اهتلازإ امهديب ةلاهجلا نأ ) :م دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م

 لثم يأ :ش ( عنام ريغ كلذ لشمو ) :م ةعزانملا يلإ يضفي الف سلجملا يف ةربصلا اليكي نأب

 لثمو يأ « عنام ريغ اهلثمو : خسنلا ضعب يفو « دقعلا ةحص نع عنام ريغ ةلاهجلا نم روكذملا

 نيدبع نم دبع عاب اذإ امك ):م : هلوقب كلذل رظنو « عنام ريغ ةعزانملا ىلإ ةيضفملا ريغلا ةلاهجل ا
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 قرفتل رايخلا يرتشمللف ةفينح يبأ دنع - دحاو زيفق يف زاج اذإ مث « رايخلاب يرتشملا نأ ىلع
 . رايخل ا هلف نآلا كلذب ملع هنأل ؛ اهنازفق ةلمج يمس وأ سلجملا يف ليك اذإ اذكو « هيلع ةقفصلا

 -اهعيمج يف عيبلا دسف مهردب ةاش لك منغ عيطق عاب نمو . عيبلا تقو هآر نكي ملو هآر اذإ امك

 اذكو . ناعرذلا ةلمج مسي ملو مهردب عارذ لك ةعراذم اًبوث عاب نم كلذكو « ةفينح يبأ دنع

 ‹ توافتم دودعم لک

 تعفترا ءاش امهيأ ذخأ اذإف « كلذ ذخأ ءاش نإو اذه ذخأ ءاش نإ :ش ( رايخلاب يرتشملا نأ ىلع

 (هيلع ةقفصلا قرفتل رايخلا يرتشمللف ةفينح يبأ دنع - دحاو زيفق يف زاج اذإ مث ) :م . انه اذكف ةلاهجلا

 هنم ءاج قرفتلا نأل ءاًضيأ هيلع ةقفصلا تقرفت نإو « عئابلل رايخ الو يرتشملا ىلع يأ :ش
 يف ليك اذإ اذكو ) :م هب اًيضار نوكيف سلجملا يف ليكلا وأ ٠ نازفقلا ةلمج ةيمست نع هعانتما وهو
 يمس وأ ):م سلجلملا يف ةربصلا نم روكذملا ليك اذإ يرتشملل رايخلااذكو يأ :ش ( سلجلا

 اًضيأ رايخلا يرتشمللف مهردب زيفق لك ةئام ةربصلا هذه كتعب : لاق نأب :ش ( اهنازفق ةلمج

 يتأت ةربصلا نأ هنظ وأ هسدح يف ناك اجبر هنأل :ش ( رايخلا هلف نآلا كلذب ملع هنأل ) :م

 يفو اناجم دئازلا ذخأ نكي الو « هلباقيام نمثلا يف هل سيلو « تدازف هيلإ جاتحي ام رادقمب

 « ال مأ قفاوي لهو « رخآ ناكم يف يرتشي نأ جاتحيف تصقن وأ عئابلا ىلع ةقفصلا قيرفت هكرت

 هل تبشیف :ش (عیبلا تقو هآر نکی ملو ہآر اذِإ امک ) :م ريصي هنأل رايخلا هلف كلذك ناك اذإف

 داسفلا هيف سايقلا نأ نيدبع نم دبع عيب نم ةفينح يبأل باوجلاو : ةعيرشلا جات لاقو . رايخلا

 . صنلاب اًناسحتسا هانزوج انأ الإ اًضيأ هيف

 ةعيطقلا «برغملا» يفو « رقبلا نماذكو « هنم ةفئاط يأ :ش ( منغ عيطق عاب نمو ) :م

 ءادتبالا ىلعف عفرلا امأ ٠ بصنلاو عفرلا لك ظفل يف زوجي :ش ( مهردب ةاش لك ) :م ةفئاطلا

 نع ضعبلا لدب عيطقلا نم الدب نوكي نأ لمتحيف بصنلا امأو مهردب تيمس ةاش لك هريدقت

 لكلا
 اهيف ركذي ملو يرودقلا اهركذ ةلأسملا هذهو :ش ( ةفينح يبأ دنع اهعيمج يف عيبلا دسف ) :م

 هركذ فنصملاو فالحخلا

 ‹ يكاكلاو يزارتألا هلاق اذك « عرذلا طرشب يأ :ش ( ةعراذم اًبوث عاب نم كلذكو ) :م

 لك) :م ةعراذم هناعراذي يرتشملاو هنأ ىلع ابوث عاب نم ينعم اف « ةلعافملا باب نم ظفللا اذه نكلو

 دسف ذكو يأ :ش ( اذكو ) :م عارذ عمج لاذلا مضب :ش ( ناعرذلا ةلمج مسي ملو  مهردب عارذ

 عاب اذإ عيبلا

 بشخلاو لجرفسلاو نامرلاو خيطبلاك ةميقلا يف توافتم يأ :ش ( توافتم دودعم لک ) :م

 : هجوأ ةثالث ىلع ةلأسملا هذه « ددعلا ةلمج مسي ملو « يناوألاو
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 ‹ عيطق نم ةاش عيب نأ ريغ « انيب ال دحاولا ىلإ فرصني هدنعو « انلق اهل لكلا يف زوجي امهدنعو

 ةلاهجلا يضفت الف ‹ توافتلا مدعل زوجي ةربص نم زيفق عيبو « توافتلل زوجي ال بوث نم عارذو

 ةئام اهنأ ىلع ماعط ةربص عاتبا نمو : لاق.قرفلا حضوف لوألا يف اهيلإ يضفتو « هيف ةعزانملا ىلإ

 ءاش نإو نمثلا نم هتصحب دوج وما ذخأ ءاش نإ راي اب يرتشملا ناك لقأ اهدجوف مهرد ةئامب زيفق
 نأل عئابلل ةدايزلاف رثكأ اهدجو نإو . دوجوملاب هاضر متي ملف « هيلع ةقفصلا قرفتل ؛ عيبلا خسف

 . فصوب سيل ردقلاو « نيعم رادقم ىلع عقو عيبا

 وهف نمثلا ةلمج نيبي ملو مهردب عارذ لك : هدعب لاقو « ناعرذلا ةلمج نيبي نأ : اهدحأ

 . ناعرذلا نايبل ةمولعم نمثلا ةلمجو مولعم عيبملانأل « ر اج

 هنأل ‹ رتاج اًضيأ وهف مهردب عارذ لك : هدعب لاقو « عيبملا ال نمثلا ةلمج نيبي نأ : ةيناثلا

 ةلأسم يهف مهردب عارذ لك :هدعب لاقو « نمثلا ةلمج الو عيبملا ةلمج نيبي ال نأ : ةثلاثلاو

 .دمحمو فسوي ىبأ دنع يأ امهدنعو ةياهنلا ىف اهركذ باتكلا

 ا( :م -هللا مهمحر - دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش ( لكلا يف زوجي امهدنعو) :م

 ىلإ فرصني ) :م ةفينح يبأ دنعو يأ :ش ( هدنعو ):م امهديب ةلاهجلا ةلازإ نأ وهو :ش ( انلق

 عارذو عيطق نم ةاش عيب نأ ريغ ) :م مولعم وهو لقألا ىلإ فرصني هلوق وهو :ش ( انيب ال دحاولا

 ةعزانملا ىلإ ةلاهحلا يضفت الف « توافتلا مدعل زوجي ماعط ةربص نم زيفق عيبو توافتلل زوجي ال بوث نم
 . ةعزانملا ىلإ ةلاهجلا يضفتو يأ :ش ( اهيلإ يضفتو « هيف

 رهظ يأ :ش ( قرفلا حضوف ) :م بوث نم عارذو عيطق نم ةاش عيب وهو :ش ( لوألا يف ) :م

 توافتلل هيلإ فرصي مل بوث نم عارذلاو عيطق نم ةدحاولا ةاشلا وه لقألا نأ وهو فشكناو

 . قرفلا وهو ‹ توافتلا مدعل هيلإ فرصي ةربص نم دحولا زيفقلاو

 ةئام اهنآ ىلع ) :م اهارتشا نم يأ :ش ( ماعط ةربص عاتبا نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 (يرتشملا ناك ) :م كلذ نم لقأ خسنلا ضعب يفو ةئاملا نم يأ :ش ( لقآ اهدجوف مهرد ةئامب زيفق

 ةقفصلا قرفتل عيبلا خسف ءاش نإو نمشلا نم هتصحب دوج وملا ذخأ ءاش نإ رايخلاب ) :م ءارلا رسكب شش

 دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش ( دوجوملاب هاضر متي ملف ) :م يرتشملا ىلع يآ :ش (هيلع

 ٠م زيفق ةئام نم رثكأ ةربصلادجو نإو يأ :ش ( رثكأ اهدجو نإو ) :م -مهنع هللا يضر-

 . زيفق ةئام وهو :ش ( نيعم رادقم ىلع عقو عيبلا نأل عئابلل ةدايزلاف)

 ال عيبلاف « فصوب سيل نيعملا رادقملا ىلع دئازلا ردقلا يأ :ش ( فصوب سيل ردقلاو ) :م
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 لقأ اهدجوف ةئامب عارذ ةئام اهنأ ىلع اًضرأ وأ ةرشعب عرذأ ةرشع هنأ ىلع ابو ىرتشا نمو

 الأ ‹ بوثلا يف فصو عرذلا نأل كرت ءاش نإو ‹ نمفلا ةلمجب اهذخأ ءاش نإ رايخلاب يرتشملاف

 ضرعلاو لوطلا نع ةرابع هنأ ىرت

 ام لك : ليقف ادودح فصولاو لصألا وهو ردقلا نيب قرفلا يف اوركذ خياشملا نأ ملعاو
 نوكيام : ليقو . لصأ وهف امهب بيعتي الامو « فصو وهف صيقشتلاو صيقنتلاب بيعتي

 نوکی الامو فصو وهف هریغو هسفن ناصقن يف ةهج همدعو « هريغو هسفن موقت يف ةهج هدوجو
 بيعتي ال ليكملا نإف « تاعورذملاو تانوزوملاو تاليكملا اذه ىلع جرخيف لصأ وهف ةباخم ا هذهب

 ليكملا فالخب « هريغو هسفن ةميق يف ديزي ضرعلاو لوطلاو « بيعتي عورذملاو صيقنتلاب
 زيفقلا عم هصخي يذلا نمشلاب يقابلا يرتشي زيفق اهنم صقتنا اذإ ةزفقألا ةربص نإف « نوزوملاو

 . هعم يرتشي ناك يذلا نمئلاب يقابلا يرتشي ال تاف اذإ دحاولا عارذلاو

 يف ركذ ام اهنم عضاوم يف رهظي ًالصأ ردقلاو اًقصو عرذلا نوك ةرمثو :يكاكلا لاقو

 لبق عيبملا يف فرصتلا يرتشملل زوجي ال هنأ اهنمو « عئابلل وهف ًادئاز هدجو اذإ هنآ وهو باتكلا
 هارتشا « ءاوس عرذلا لبق فرصتلا هل زوجي عورذملا يفو . ليكلا طرشب هارتشا اذإ نزولاو ليكلا

 زوجيف « هريغب عيبلا طالتخا هركي ال اًقصو ناك ال هنأل « عرذأ ةرشع هنأ ىلع وأ ةفزاجم

 دئازلا نأل نوزوملاو ليكملا فالخب « داز وأ صقن ءاوس هل لكلا نأل « عرذلا لبق هل فرصتلا

 دحاولا عيب نأ اهنمو « نزولا وأ ليكلا لبق فرصتلا زوجي الف « فالتحخالا مزليف « عبت ال لصأ

 . تانوزوملاو تاليكملا يف زوجي ال نينثالل

 نودب زوجي الف هب دتعي اًيش تناكو ًالصأ تناك ال ةدايزلا نأل زوجي تاعورذملا يفو

 .اًعبت هنوكل ةعنام ةدايز ربتعي ملف عورذملا فالخب « ةيوبرلا لاومألا يف ةاواسملا

 ىلع ) :م اًضرأ ىرتشا وأ يأ :ش ( اضرأ وأ ةرشعب عرذأ ةرشع هنأ ىلع اًبوث ىرتشا نمو ) :م

 نأل ؛ كرت ءاش نإو ‹ نمشلا ةلمجب اهذخأ ءاش نإ رايخلاب يرتشملاف ٠ لقأ اهدجوف ةئامب عارذ ةئام اهنآ

 ةدايز نم هريغ نود هيف ةيعبتلاو « ةيفصولا ةرامأ روهظ نم انيب امل :ش ( بوثلا يف فصو عرذلا

 مل بوث نم اًعارذ عاب ول ىتح «ةلمجلا نم هدارفأ نكمت مدعلو هناصقنب اهناصقنو هتدايزب ةوقلا

 . ةربصلا نم زيفقلا فالخب عارذب لصحي ال سبللاو نيزتلا وه بوثلا نم دوصقملا نأل ٠ زجي
 . فصولا ةلزنب هنوكل حيضوت اذه :ش ( ضرعلاو لوطلا نع ةرابع هنأ ىرت الأ ) :م

 وهامك ضرعلاو لوطلا نإف « ميقتسم ريغ فصو عرذلا نأ ىلع اذهب لالدتسالا: ليق نإف

 ملف « ريثكو ليلق ءيش لاقي فصو اًضيأ نزولاو ليكلا ثيح نم ةرثكلاو ةلقلا كلذكف فصو

 «ًالصأ ناك نزولاو ليكلا ثيح نم ةرثكلاو ةلقلا نإ لب : انلق . ًاًقصو كانه دئازلا زيفقلا نكي
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 لصفلا فالخب ‹« نمثلا لكب هذخأي اذهلف « ناويحلا فارطأك نمشلا نم ءىش هلباقي ال فصولاو

 بوغرملا فصولا تاوفل ريختي هنآ الإ هتصحب هذخأي اذهلف « نمشلا هلباقي رادقملا نأل « لوألا

 الو ‹ يرتشملل وهف هامس يذلا عارذلا نم رثكأ اهدجو نإو .اضرلا لتخيف هيلع دوقعملا ريغتل هيف

 اهنأ ىلع اهکتعب : لاق ولو . میلس وه اذإف ابيعم هعاب اذإ ام ةلزنمب ناكف ةفص هنأل ؛ عئابلل رايخ

 ةئامب عارذ ةئام

 لصألا نيب ةقرفتلا يف انركذ يتلا دودحلا تحت امهلوخدل اًفصو ناك عرذلا ثيح نمو

 فصو نأ عم « ةرشعلا ةميق ةدايز بجوي ةرشعلا ىلع الثم دحاو ربش ةدايز هنإف «فصولاو

 ةدايز بجوت هتدايز نإف « عرذلا فالخب لوخدلا ةرشكب ةرثكلا نأل « هب لصح ةلقلاو ةرثكلا

 . قصو عرذلا ناكف راجتلا نيب فراعتم اذهو « عرذلا كلذ نودب اهل نكت مل ةميق

 اذإ امك « ةقيقح لوانتلاب ًادوصقم ناك اذإ الإ :ش ( نمثلا نم ءيش هلباقي ال فصولاو ) :م

 ثدح اذإ امك « عتابلا قحل اًمكح وأ نمثلا فصن طقسي ضبقلا لبق عيبملا دبعلا دي عئابلا عطق

 بيع ىلع علطا مث عيبملا بوثلا يرتشملا طاح اذإ امك « عراشلا قحل وأ يرتشملا دنعرخآ بيع

 دنع تروعاف ةيراج ىرتشا اذإ ينعي :ش ( ناويحلا فارطأك ) :م نمثلا نم طسق فصولل نوكي

 نودب اهضبق امدعب تروعااذإ ةحبارم اهعاب يرتشملااذكو . نمثلا نم ءيش صقتني ال عيابلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةحبارملا باب يف كلذ ءيجيسو « نايبلا

 ( نمثلا لكب هذخأي ) :م نمشلا نم ءيش هلباقي ال فصولاو :هلوقل حاضيإ :ش ( اذهلف ) م

 نمثلا ةلمجب هذخأي هنإف « لقأ هدجوف عرذأ ةرشع هنأ ىلع هارتشا يذلا بوثلا كاذ ذخأي ىأ :ش

 هتصحب دوج وملا ذخأي هنإف ليكلا لصف وهو :ش ( لوألا لصفلا فالخب ) :م نآلارم امك ءاش نإ

 رادقملا نوكلو ىأ :ش ( اذهلف ) :م فصوب سيل هنأل :ش ( نمثلا هلباقب رادقملا نأل ) :م نمثلا نم

 نم ءانثتسا :ش ( ريختي هنآ الإ ) :م نمثلا نم :ش ( هتصحب هذخآی ) :م نمثلا نم ءيش هلباقي ال

 يفو :ش ( هيف بوغرملا فصولا تاوفل) :م خسفلاو ذخألا نيب ريخ يرتشملا نأ الإ ىأ « هلوق

 لصفلا يف ةلأسملا هذه يف روكذملا يأ : هتحت بتك مث « ر وكذملا فصولا تاوفل انخيش ةخسن

 . ىرتشملا اضر يأ :ش (اضرلا لتخيف هيلع دوقعملا ريغتل ) :م لوألا

 يآ « :ش (ةفص هنأل عئابلل رايخ الو « يرتشملل وهف هامس ىذلا عارذلا نم رثكأ اهدجو نإو ) :م
 هعاب ام ةلزنمب) :م اذه ريظن :ش ( ناكف ) :م نمثلا نم ءيش هلباقي ال فصولاو « ةفص عرذلا نأل

 يأ اًميلس دجو دبعلا اذإف يأ :ش ( ميلس وه اذإف ) :م ىمعأ هنأ ىلعًأدبع عاب نأب :ش ( اًبيعم

 يف اذك تاعورذملاو بايثلا ينعي :ش (اهكتعب : لاق ولو):م هيف رايح ال ثيح « ًاريصب
 نأ ىلوألاو « ةلأسملا هذه نكت مل اًبايث ناك اذإ عيبملا نأل « رظن هيف : لمكألا لاقو .«ةياهنلا»

 ةئامب عارذ ةئام اهنأ ىلع ) :م بايثلاو ضرألا تعب ىأ : يزارتألا لاقو . ضرألا ينعي لاقي
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 نإو ‹ نمثلا نم اهتصحب اهذخأ ءاش نإ رايخلاب يرتشملاف ةصقان اهدجوف مهردب عارذ لک مهرد
 ةلزنم عارذ لك لزنيف نمشلا ركذب هدارفإب ًالصأ راص هنكل اًعبات ناك نإو فصولا نأل ؛ كرت ءاش
 وهف ةدئاز اهدجو نإو . مهردب عارذ لكل اذخآ نكي مل نمثلا لکب هذخآ ول هنال اذهو « بوث
 يف ةدايزلا هل لصح نإ هنأل ؛ عيبلا خسف ءاش نإو مهردب عارذ لك عيمحجلا ذخآ ءاش نإ ٠ رايخ-اب
 راص هنأ انيب امل ةدايزلا همزلي اغنإ «ريختيف ررض هبوشي اًعفن ناكف « نمثلا ةدايز ةمزلي عرذلا

 . طورشملاب ًاذخآ نكي مل لقألاب هذخأ ولو الصأ

 نإو ‹ نمثلا نم اهتصحب اهذخأ ءاش نإ « رايخلاب يرتشملاف ءةصقان اهدجوف  مهردب عارد لك « مهرد
 ( بوث ةلزنم عارذ لك لزنيف  نمثلا ركذب هدارفإي الصأ راص هنكل اعبات ناك نإ و فصولا نأل كرت ءاش
 . لوانتلاب ًادوصقم ناك اذإ « نمثلا نم ءيش هلباقي فصولا نإ : مهلوق ىنعم اذهو :ش

 : لاق ولامك . ةدئاز اهدجو اذإ عيبلا دسفي نأ يبني بوث ةلزنمب عارذ لك راص ول : لیق ناف
 « دساف عيبلاف ةدئاز اهدجوف اًمهرد نيرشعب بوث لك اًبوث نوسمخ اهنأ ىلع ةمزرلا هذه كتعب
 . رايخلاب ىرتشملا نأ اًنمث ركذ اًبوث اذك هنأ ىلع ًالدع ىرتشا ول اذکو

 ال لصأ هنإ ثيح نمف « ةيلصألاو ةيفصولا ةهج عرذلا يف نأ انيب ام امهنيب قرفلا : انلق
 الف ‹ ضعبلل اًعبات ناعرذلا ضعب نوكي فصو هنإ ثيح نمو ضوع ريغب ةدايزلا هل ملسن
 « ةعزانملا ىلإ يضفت ةلاهجب ًالوهجم عيبملا ىقبيف ضعبلل اًعبت نوكي ال بايثلا ضعب امأو «دسفي
 . «ناخ يضاق عماج» يف اذك ةفلتخم بايثلا نأل

 دقعلا يف ةدايزلا لوخد عنتي نأ بجي نمئلا ركذب دارفإلا ريدقت ىلع ًالصأ ناك ول : ليق نإف
 نأ وه امهنيب قرفلا انلق . ةلأسملا هذه يف عيبلا مكحب عيمحجلا ذخأ زوج دقو « ةربصلا يفامك
 فالخب زوجي ال هنأو بوثلا رم ام ضعب ريصي هنأل .دقعلا دسفي دقعلا يف لخدت مل ول ةدايزلا
 يآ :ش (اذهو):م . ةيريهظلا دئاوفلا» يف اذك ٠ دقعلا دسفي ال لخدت مل ول اهنأل ءةربصلا
 اذخآ ):م يرتشملا يآ :ش ( نكي مل نمثلا لكب هذخأ ول هنأل ) :م وه اغإ نمثلا نم اهتصحب اهذخأ
 يتأت ىلع ةملك نأل «مهردب عارذ لك نوكي نأ طرشب الإ عبي مل وهو :ش ( مهردب عارذ لکل
 . ةصقاناهدجوف : هلوق ىلع فطع :ش ( ةدئاز اهدجو نإو ) :م طرشلا ىنعم

 هل لصح نإ هنآل « عيبلا خسف ءاش نإو < مهردب عارذ لك عيمجلا ذخأ ءاش نإ « رايخلاب وهف ) :م

 نمشلا موزلو « عفن ةدايزلا نأل :ش ( ررض هبوشي اًعفن ناكف نمشلا ةدايز همزلي عرذلا يف ةدابزلا
 خسفلا نيبو مهردب عارذ لك عيمجلا ذخأ نيب :ش ( ریختیف ) :م كلذك ناك اذإف ‹ ررض امهئازإب
 هذخآ ولو ) :م اط ورشم :ش ( ًالصآ راص هنأ انيب ام ) :م نمثلا ةدايز يآ :ش ( ةدايزلا همزلب امنإو ) :م

 . مهردب عارذ لک نوکی نأ وهو :ش ( طورشملاب ًاذخآ نكي مل لقألاب
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 وه :الاقو « ةفينح يب دنع دساف عيبلاف مامح وأ راد نم عارذ ةئام نم عرذأ ةرشع ىرتشا نمو

 نم عرذأ ةرشع نأ امهل . ًاعيمج مهلوق يف زاج مهس ةئام نم مهسأ ةرشع ىرتشا نإو « زئاج
 « عاأرذلا هلحي امل ريعتساو هب عرذب ال مسا عارذلا نأ هلو . مهسأ ةرشع هبشأف رادلا رشع عارذ ةئام

 اذإ ام نيب ةفينح يبأ دنع قرف الو .مهسلا فالخب مولعم ريغ كلذو « عاشملا نود نيعملا وهو

 . ةلاهجلا ءاقبل ؛ فافخلا هلوقي امل ًافالخ ‹ حيحصلا وهو ملعي مل وأ ناعرذلا ةلمج ملع

 وه : الاقو « ةفينح يبأ دنع دساف عيبلاف مامح وأ راد نم عارذ ةئام نم عرذأ ةرشع ىرتشا نمو ) :م

 اهلك ر ادلا تناك اذإ زئاج وه :الاقو هلوقب ىنعيو- هنع هللا ىضر -ىعفاشلا لاق هبو :ش ( زئاج

 ولو ريغصلا عماجلل امهيحرش يف يباتعلا دهازلا مامإلاو ديهشلا ردصلا ركذ اذكه « عارذ ةئام
 . عامجإلاب زوجي ال ةئام نم لقأ تناك

 فسوي يبال يآ :ش ( امهل « اًعيمج مهلوق يف زاج مهس ةئام نم مهسأ ةرشع ىرتشا نإو ) :م

 ًارشع امهنوک يف يأ :ش ( مهسأ ةرشع هبشأف رادلا رشع عارذ ةئام نم عرذأ ةرشع نأ ) :م دمحمو

 ( هب عرذي اهل مسا عارذلا نأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م مكحت امهدحأب زاوحلا صيصختف

 مسا قالطإب ًازاجم هزواجتو عارذلا هلحي ام دارملا نوكيف ةرذعتم انه ةقيقحلا ةدارإو ةقيقحلا يف :ش

 . لحملا ىلع لاجل ا

 كلذ لحي يذلا عضوملل ريعتسا ينعي :ش (عارذلا هلحب ال ریعتساو ) :م :هلوق ینعم وهو

 ناكف « نيعملا وه عارذلا هلحي ام ىأ :ش ( نيعملا وهو ) :م بشخلا ال لحما عيبا نأل هيف بشخل ا

 ريغ كلذو ):م كلذك سيل عاشملا ينعي :ش ( عاشملا نود ) :م انيعم ًاءزج دقعلا يف ىمسملا

 :م دقعلا لطبيف ‹ وه بناج يأ نم يردي ال هعضرم مولعم ريغ عارذلا هلحي ام يأ :ش (مولعم
 ةلاهجلاف عياشملا يف نوكي نأ زوجيف « اًيسح ًالحم يضتقي ال يلقع رمأ هنإف :ش ( مهسلا فالخب)

 . ةعزانملا ىلإ يضفت ال

 ينعي :ش (حيحصلا وه « ملعب مل وأ ناعرذلا ةلمج ملع اذإ ام نيب ةفينح يبأ دنع قرف الو ) :م

 ركذ ريغ نم رادلا هذه نم عرذأ ةرشع :لاقاذإامك < ناعرذلا ةلمج ملعاذإام نيب قرفال

 :ش (فافخلا هلوقي امل اًفالخ ) :م زاوجلا نم ةعناملا ةلاهجل ا ءاقبل حيحصلا وهو « رادلا عيمج ناعرذ

 ارصاعم ناك و « ةريثك فيناصت هلو « نيمدقتملا ءاملعلا رابك نم ورمع نب دمحأ ركب وبأ وهو

 مهمحر- يواحطلا رفعج يبأ ذاتسأ - هللا همحر - نارمع يبأ نب دمحأ رفعج يبأ خيشلا عم

 . ىلاعت هللا

 اهتحاسم تفرع اذإ امأو « ناعرذلا ةلمج ةلاهج دنع وه امنإ داسفلا نإ : لوقي فافخلاو

 هايشلا ةلمج ناك اذإ مهردب عيطقلا نم ةاش لك عاب ولام ريظن ةلأسملا هذه لعج زوجي هنإف

 هللا يضر ةفينح يبأ دنع قرف الو :هلوق ليلد :ش ( ةلاهجلا ءاقبل ) :م هدنع زوجي هنإف < اًمولعم
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 وأ عيبملا ةلاهجل ‹ عيبلا دسف رشع دحأ وأ ةعست وه اذإف باوثأ ةرشع هنأ ىلع الدع ىرتشا ولو

 ةدايزلا يف زجي ملو « رايخلا هلو هردقب ناصقنلا لصف يف زاج انمث بوث لكل نيب ولو . نمثلا
 ‹ حيحصب سيلو « اًضيأ ناصقنلا لصف يف زوجي ال ةفينح يبأ دنع : ليقو . ةعيبملا ةرشعلا ةلاهجل

 اهنم عارذ ةئام نم عرذأ ةرشع عضوم ملعي ال تفرع نإو رادلا ناعرذ ةلمج نأ ينعي « هنع
 . ةلاهجلا تيقبف

 لدع هنمو هرادقم يف هسنج نم هلثم نيعلا رسکب ءيشلا لدع :ش (الدع یرتشا ولو ) :م

 :ش (ةعست وه اذإف باوثأ ةرشع هنأ ىلع ) :م هلثمب لدع اذإ ملعلا لدعلا : يزارتألا لاقو « لمحل ا
 دسف) :م اًبوث رشع دحأ هنأ رهظ وأ يأ :ش ( رشع دحأ وأ ) :م باوثأ ةعست اهنأ ترهظف يأ
 هدر بجيف « دقعلا تحت لخدي مل دئازلا نأل :ش ( عييملا ةلاهجل ) :م وهف داز اذإ امأ :ش (عيبلا

 ةصح بوجولف صقن اذإ امأو ةعزانملا ىلإ يضفت ةلاهج الوهجم عيبملا ناكو ةفلتخم باوثألاو
 ذئنيحو « اًنيدر وأ اًطسو وأ اديج ناك هنأ يردي ال هنأل « ةلوهجم يهو يرتشملا ةمذ نع صقانلا
 كشي الف نمشلا نم يقابلا ةلاهج بجوت اهتلاهج تناكف « طقسي ىتح « نيقيب هتميق يردي ال
 ةروص يف نمشلا ةلاهحل عيبلا دسف يأ :ش ( نمثلا وأ ):م :هلوقب راشأ اذه ىلإو « هداسف يف
 . ناصقنلا

 ناصقنلا لصف يف زاج ) :م مهردب بوث لك :لوقي نأب :ش ( ام بوث لکل نیب ولو ) :م
 نإو « نمثلا نم هتصحب ذخأ ءاش نإ بوث لكل نيب اذإ رايخلا يرتشملل يأ :ش ( رايخلا هلو هردقب
 در هيلعف ةرشعلا لوانتي دقعلا نأل :ش ( ةعيبملا ةرشعلا ةلاهجل ةدايزلا يف زجي ملو ) :م كرت ءاش

 . ًالوهجم عيبملا ريصي هتلاهجبو لوهجم وهو دئازلا بوثلا

 نم ضعبلا لاق يأ :ش ( اًضيأ ناصقنلا لصف يف زوجي ال : ةفينح يبأ دنع ليقو ) :م

 مودعملا نيب عمج هنأل ‹ اًضيأ ناصقنلا لصف يف ةفينح يبأ دنع دساف عيبلا نإ :انخياشم

 اذإ امك دقعلا دسفيف دوج وم ا يف هلوبقل اًطرش مودعملا يف عيبلا لوبق ناكف هتفص يف دوجوملاو

 ‹ نقلا يف هدنع عيبلا زوجي ال هنإف « اتمث دحاو لكل ىمسو « ةقفص يف دبعو رح نيب عمج
 . انه كلذك امهل اًقالخ

 سيلو) :م : فنصملا لاق هدنع دساف دقعلا نإف يورم امهدحأ اذإف نييوره یرتشا ولامکو

 . حيحص ريغ ناصقنلا لصف يف زاوجلا مدع يأ :ش ( حیحصب

 سيل ناصقنلا لصف يف عيبلا زوجي ال ةفينح يبأ دنع نإ ليق ام يأ : يزارتألا لاقو

 . ةلاحم ال اًمولعم نمثلا يقاب نوكي تصقن اذإف « اًعطق مولعم بوث لك نمث نأل « حيحصب
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 نإو « امهيف زوجي ال ثیح يورم امهدحأ اذإف نايوره امهنأ ىلع نيبوث ىرتسشا اذإ ام فالخب

 وهو . يورهلا يف دقعلا زاوجل اًطرش يورملا يف لوبقلا لعج هنأل ؛ امهنم دحاو لك نمث نيب

 عرذأ ةرشع هنأ ىلع ادحاو اًبوث ىرتشا ولو . اقرتفاف مودعملا يف طرتشي لوبق الو « دساف طرش

 هذخأي لوألا هجولا يف ةفينح وبأ لاق . فصنو ةعست وأ فصنو ةرشع وه اذإف مهردب عارذ لک

 ‹ رايخ ريغ نم ةرشعب

 اولاق اميف خياشملا ضعب هب لدتساامع باوج اذه :ش ( نيبو یرتشا اذإ ام فالخب ) :م

 نحن يذلا اذه «فنصملا هلاقف انركذ ام ىلع يورم امهدحأ اذإف نييوره نيبوث ىرتشا نم ةلأسمب

 اذإف نايوره امهنآ ىلع ):م نيبوث ىرتشا اذإ ام فالخب : هلوقب كلذ نيبو « ةلأسملا هذه هبشيال هيف

 اطرش يورملا يف لوبقلا لعج هنأل ؛ امهنم دحاو لك نمث نيب نإو « امهيف زوجي ال ثيح يورم امهدحأ
 ام هلوبق طرشف « دقعلا يف روكذم ريغ يورملا نأل :ش ( دساف طرش وهو يورهلا يف دقعلا زاوحل

 دسفم هنإو « عيب سيل ام لوبق عيبملا لوبقل طرش هنأ هنايب « ادساف ناكف « دقعلا هيضتقيال

 مودعملا يف دقعلا لوبق طرش ام هنإف ء انهاه دجوي ال اذهو « دقعلا ىضتقمل اًملاخم هنوكل عيبلل

 مدعل مودعملا ىلع دقعلا داريإ دصق الو :ش ( مودعملا يف طرتشي لوبق الو ):م : هلوق ىنعم وهو

 حتفب : يورهو . ددعلا يف طلغ هنكلو « طقفدوجوملا ىلع هداريإ دصق اغنإو « هيف كلذ روصت

 هعبتو ناسارخب ناتيرق ةارهو ورمو ةاره ىلإ بوسنم : يكاكلا لاق « اهنوكسب يورمو ءارلا

 . كلذ ىلع لمكألا
 ‹«كرتشملا» يف هلاق ‹ ناسارخب ةروهشم ةميظع ةنيدم ةاره نإف « امهنم بيجع اذه : تلق

 اهنيب ةميظع ةنيدم : اًضيأ «كرتشملا» يف لاقو ثرومحط ءانب نم اهنإ : لاقي ةيدق ةنيدم : ورمو

 . اموی رشع انا يراخبو خلبو ةارهو روباسین نم دحاو لک نيبو

 وهاذإف ةرشعب بوث لك ةئاب باوثأ ةرشع هنأ ىلع ل دعلا ءارش يأ :ش (اقرتفاف ) :م

 لوألا يف عيبلا زاج ثيح <« اقرتفا يورم امهدحأ اذإف نايوره امهنأ ىلع نيبوثلا ءارشو «ةعست
 . يناثلا نود

 دقع يف الخد اذإ فصوب نيفوصوملا نيئيشلا نأ وه امهنيب قرفلا لصاح : ىكاكلا لاقو

 كلذ مدعنا اذإف « فصولا كلذب رخآلا يف دقعلا ةحصل اطرش امهنم دحاو لك لوبق ناك دحاو

 هتاذب اًمودعمامهدحأ ناك اذإ امأو « فصولا كلذ مادحعنا يلإ رظنلاب ادساف ناك فصولا

 . رخآلا يف دقعلا ةحصل اًطرش هلوبق نوكي ىتح دقعلا سفن يف ًالخاد اذه نكي مل هفصوو

 وأ فصنو ةرشع وه اذإف مهردب عارذ لك عرذأ ةرشع هنأ ىلع ادحاو اوث ىرتشا ولو ) :م

 وهو « لوألا يف بولا ذخأي يأ :ش ( هذخأي : لوألا هجولا يف - ةفينح وبأ لاق .فصنو ةعست

 :ش ( رايخ ريغ نم ) :م اًناجم فصنلا هل ملسيو :ش ( ةرشعب ) :م فصنو ةرشع رهظ اذإ اميف
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 رشع دحأب هذخأي لوألا هجولا يف : فسوي وبأ لاقو . ءاش نإ ةعستب هذخأي : يناثلا هجولا يفو
 نإ فصنو ةرشعب هذخأي لوألا يف دمحم لاقو.ءاش نإ ةرشعب هذخأي يناثلا هجولا يفو ء ءاش نإ

 هفصن ةلباقم مهردلاب عارذلا ةلباقم ةرورض نم نأل ؛ ريخيو فصنو ةعستب يناشلا يفو  ءاش

 بوث ةلزنم عارذ لك لزن لدبب عارذ لك درفأ امل هنأ فسوي يبألو.اهمكح هيلع ئزجيف هفصنب
 رادقملا مكح ذخأ اغإ ‹ لصألا يف فصو عارذلا نأ ةفينح يبألو.صقتنا دقو ةدح ىلع

 ال يذلا سابركلا يف ليقو « لصألا ىلإ مكحلا داع همدع دنعف عارذلاب ديقم وهو طرشلاب

 هرضي ال ثيح نوزوملا ةلزنمب هنأل ؛ طورشملا ىلع داز ام يرتشملل بيطي ال هبناوج توافتت

 ‹ لصفلا

 . هذخأي : هلوقب قلعتم

 ( ءاش نإ ةعستب هذخأي ) :م فصنو ةعست هنأ رهظ اذإ اميف وهو :ش ( يناثلا هجولا يفو ) :م

 هل ينعي :ش ( ءاش نإ رشع دحأب هذخأي لوألا هجولا يف :فسوي وبأ لاقو ) :م رایخلا هل ينعي :ش

 . رایخلا هل ینعی :ش ( ءاش نإ ةرشعب هذخأي يناثلا هجولا يفو ) :م رايخلا

 ( ريخيو فصنو ةعستب يناثلا يفو « ءاش نإ فصنو ةرشعب هذخأي لوألا يف : دمحم لاقو ) :م

 هفصنب هفصن ةلباقم مهردلاب عارذلا ةلباقم ةرورض نم نآل ) :م نيهجولا يف رايخلا هل ينعي :ش

 مكح فصنلا ىلع يأ « (هيلع يرجيف) خسنلا ضعب يفو ةيزجتلا نم :ش ( اهمكح هيلع ئزجيف

 . عارذ صقنف ةرشعب ةرشع عاب ول امك ريخيو ةلباقملا

 :ش ( صقتنا دقو ةدح ىلع بوث ةلزنم عارذ لك لزن لدبب عارذ لك درفأ امل هنآ فسوي يبألو ) :م

 هل تبثي نكلو « نمشلا نم ءيش طقسي ال عارذ صقنف اًعارذاذك هنأ ىلع عيب اذإ بوشلاو
 . رايح ا

 ذخأ اغنإو ) :م نمثلا نم ءيش هلباقي ال :ش ( لصألا يف فصو عارذلا نأ ةفينح يبألو ) :م

 ( وهو ) :م مهردب عارذ لک : لاق نأ :ش ( طرشلاب ) :م نزولاو ليكلا وهو :ش ( رادقملا مكح

 نم لقأ ناك اذإ ام وهو « طرشلا مدع يأ :ش ( همدع دنعف عارذلاب ديقم ) :م طرشلا يأ :ش
 ةرشعلا ةلزنم فصنلاو ةرشعلا تراصو فصولا وهو :ش ( لصألا ىلإ مكحلا داع) :م عارذلا

 . مالسإلا رخف هركذ اذك « ةديحلا ةعستلا ةلزنب فصنلاو ةعستلاو « ةديجلا

 توافتي يذلا بولا يف ةثالثلا لاوقألا هذه نأ ىلإ اذهب راشأ :ش ( سابرکلا يف ليقو ) :م
 :ش ( هبناوج توافتت ال يذلا ) :م بوثلا يف امأ « ةيبقألاو « مئامعلاو « ليوارسلاو ٠ صيمقلاك
 نأل يأ :ش (هنأل طورشملا ىلع داز ام يرتشملل بيطي ال ) :م هبناوج توافتت ال يذلا سابركلاك
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 لزنب ببسل برضلا هيف نكمتي الف « نوزوملاك ررض لصفلا يف سيل نكل ضعبب هضعب ًالصتم

 ‹ برعم يسراف فاكلا رسكب سابركلاو زيفقلاك ًالصأ عارذ لك ريصيف « ضعبلا نع ضعبلا

ڍعي مل نو :ش ( هنم عارذ عيب زوجي ) :م خياشملا يأ :ش (اولاق اذه ىلعو ) :م سيباركلا عمجلاو
 ن

 - يعفاشلا دنعو « «ةريخذلا يف اذك « زوجي ثيح اهنم ازيفق عاب اذإ ةطنحلا يف امك هعضوم

 مل اذإ هباحصأ نم لافقلا نعو انلوقل زوجي ةطنحلا هذه نم اًزيفق تعب لاق ول :-هنع هللا يضر

لا» يف اذك يعفاشلا صن فلاخ دقو « حصي مل ةربصلا نازيفق غلبم املعي
 . “ةيلح
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 لصق

 يف ءانبلاو ةصرعلا لوانتي رادلا مسا نأل ؛ همسي مل نإو « عيبلا يف اهؤانب لخد اراد عاب نمو
 لخنلا نم اهيف ام لخد اًضرأ عاب نمو . هل اًعبت نوكيف رارق لاصتا هب لصتم هنألو ‹« فرعلا

 الإ ضرألا عيب يف عرزلا لخدي الو . ءانبلا هبشأف رارقلل هب لصتم هنأل ؛ همسي مل نإو رجشلاو
 اهيف يذلا عاملا هباشف لصفلل هب لصتم هنأل « ةيمستلاب

 ( لصف ) :م

 م امهقحلي امو لخدي ال امو هركذ ريغ نم عيبلا تحت لخدي ام نايب يف لصف اذه يأ :ش
 سيل ةعقب لك :ش ( ةصرعلا لوانتي رادلا مسا نأل « همسي مل نإو عيبلا يف اهؤانب لخد اراد عاب نمو )
 دقو « ءانبلا لوانتي ال ةغللا بسحب هنأل هب ديق :ش ( فرعلا يف ءانبلاو ) :م ةصرع يهف ءانب اهيف
 نكلو « ثنحي ءانبلا مادهنا دعب ةصرعلا لخد ول ىتح نيميلا ةلأسم يف ءانبلا نأ نايألا يف درو
 عيب رادلا عيب نم فرعلا يف مهفي الو « فرعلا يف مهافتملا ىلإ فرصني ظافلألا نم قلطملا

 . اًعيمج امهعيب لب اهؤانب ال اهتصرع
 :م ناكملا رابتعاب ريمضلا ركذ « ةصرعلاب لصتم ءانبلا نألو يأ :ش ( هب لصتم هنألو) :م

 ءاهل اًعبات يخيش ةخسن يفو اًضبأ ناكملا رابتعاب ةصرعلل يأ :ش ( هل اًعبت نوکیف رارق لاصتا)
 قلفلاو لصتملا ملسلا لخديو ليوأتلا ىلإ جاتحي الف « لصألا ىلع اهب الصتم هلوق كلذكو
 . -مهنع هللا يضر- دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو « ىحرلا نم لفسألا رجحلاو بكرملا

 لخدي الو ‹ رهظألا يف هللا همحر يعفاشلا لاق هبو اندنع ىلعألا رجحلا لخدي كلذكو
 . قافتالاب عوضوملا بابلاو هحاتفمو لفقلا

 :م رجشلا نأل يأ :ش ( هنأل همسي مل نإو رجشلاو لخنلا نم اهيف ام لخد اًضرأ عاب نمو ) :م
 م هلاعبت نوکیف :ش ( ءانبلا هبشأف رارقلل ) :م ناكم ا ليوأت ىلع ضرألاب يأ :ش ( هب لصتم)
 يأ :ش (هب لصتم) :م عرزلا نأل يأ :ش (هنأل ةيمسلاب الإ ضرألا عيب يف عرزلا لخدي الو)
 يذلا عاتملا هباشف ) :م ةمولعم ةياغ هعفرلو ديبأتلل هلاصتا سيل ينعي :ش ( لصفلل ) :م ضرألاب

 ماللاب لصتم هنإف « لمحلاب صقونو « طرشلاب الإ عيبملا يف لخدي ملف ضرألا يف يأ :ش (اهيف
 يف سيل رشبلا نإف « روكذملا ريسفتلا ىلع دراو ريغ هنأ باوجلاو « مألا عيب يف لخديو لصفلل

 . مألا نع لمحلا لصف هعسو

 « لخدي ال هنأ حيحصلاو هيف - هللا مهمحر- خياشملا فلتخاف نطقلاو «ةصالخلا» يفو

 امأ : لاق مث « لخدي هنأ حيحصلاف اًبيعم ناك نإو « لخدي الف ارهاظ ناك نإ ناتكلا امأو
 تحت لخدي لصألا نم علقت تناك نإو « نينس ثالث لك يف عطقت لاحب تناك نإ راجشألا
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 عاتبملا طرتشي نأ الإ « عئابلل هترمثف رمث هيف ارجش وأ ًالخن عاب نمو

 ضرألا هجو نم عطقت تناك نإو « عيبرلا يف قوسلا يف عابي ال يذلا ريغصلا رجشلا وهو عيبلا
 ةريبك وأ ةريغص ةرمثم ريغ وأ تناك ةرمثم ركذ نم اًضيأ « عيبلا تحت لخدت اهنأ حيحصلاف
 اهنأل لخدت ال اهنأ « هاواتف» يف يجلاولولا راتخاو « خياشملا فالتخا هيفو « هريغل وأ بطحلل

 . رمثلا ةلزنمب

 رجشك ءاقبلل ال عطقلل سرغي ارجش ناك نإ :انخياشم لاق :«ىرخصلا يواتفلا» يفو
 برغملاو فالخلا ةرجشو : «ةصالخلا »يفو « عرزلا ةلرنب اهنأل لخدتال هريغو بطحلا
 نارفعزلاو سآلا لصأو ًارجش ناك ىتح هلصأ عطقي الو قاس هل ناک ام لک اذکو « يرتشملل
 لخدتف اهقورع امأو « رمئلاك تيبس اهل لاقي يتلا ةبطرلاو ةرمثلاك ضرألا يف بصقلاو عئابلل
 مامإلاو« يسخرسلا مامإلا هركذ « كلذك ناجنذابلا ماوقو عيبلا يف لخدي فالخلا ماوقو عيبملا يف
 . يتفي هبو لاق هبو عطقلا ناوأ غلب رمتلاك فالخلا مئاوق لعج يلضفلا

 كلذ لخديال « درولاو توتلا قرو هيفو اًمرك ىرتشا لجر : هاواتف يف يجلاولولا لاقو
 رئبلاو خبطملاو طبرملاو جرخملا رادلا عيب يف لخدي «ىبتجملا» يفو « رمتلا ةلزنم هنأل « عيبلا يف

 . نالخديف اهقفارم لاق اذإ الإ « ولدلاو لبحلا نود اهتركبو

 ركذب الإ رادلاو ضرألا عيب يف قيرطلاو برشلا لخدي الو : هنع هللا يضر يعفاشلا لاقو

 ةمسقلاو ةراجإلا يف نالخديو اهريغو ةيصولاو حلصلاو رارقأإلا يف اذكو « اهوحنو قوقحلا
 الب رادلا عيب يف لخدي ال يذلا قيرطلاب دارأ -هللا همحر- يراخبلا عمج يفو فقولاو نهرلاو
 . ناسنإ كلم يف صاخلا قيرطلا ركذ

 ليسم قح اذكو « ركذالب لخدي ةذفان ريغ ةكس ىلإ وأ مظعألا قيرطلا ىلإ قيرطلا امأ
 يعفاشلا لاق هبو . قفارملاو قوقحلا ركذ الب لخدي ال صاخ كلم يف خلشلا ءاقلإ قحو ءاملا

 . هنع هللا يضر

 رادلا نم ناك نإ : ليقو < لحخدي رادلا يف يذلا ناتسبلاو : «ناحخ يضاق یواتف» يفو

 يف دبعو رح نيب عمج اذإ امك حصي مل اهئانفل اراد عاب «يراخبلا عمج» يفو « الف الإو لخدي
 . هعفانب لقي مل نإو « هحاولأ لخدي توناحلا عيب

 نيتايزلا يباوخو نيلاسغلا نيحاجل او نيغابصلاو نيراصقلا رودق : «يراخبلا عمج» يفو

 . اهقوقحب لاق نإ و «لخدي ال ضرألا يف تبا هيلع قدي يذلا راصقلا عذجو « مهتاندو

 :م يرتشملا يأ :ش ( عاتبملا طرتشي نأ الإ « عئابلل هترمشف رمث هيف ًارجش وأ ًالخن عاب نمو ) :م
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 « عاتبملا طرتشي نأ الإ ‹ عئابلل ةرمثلاف لخن اهيف اضرأ ىرتشا نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ملسو اهعطقا : عئابلل لاقيو « عرزلاك راصف ءاقبلل ال عطقلل وهف ةقلخ ناك نإو لاصتالا نألو

 هغيرفت هيلع ناكف « عئابلا كلمب لوغشم يرتشملا كلم نأل عرز اهيف ناك اذإ اذكو « عيبملا
 ؛عرزلا دصحتسيو رمثلا حالص رهظي ىتح كرتي : يعفاشلا لاقو. عاتم هيف ناك اذإ امك ءهميلستو

 ةدم تضقنا اذإ امك راصو ‹ كلذك عطقي ال نأ ةداعلا يفو . داتعملا ميلستلا وه امنإ بجاولا نأل

 ضوعلا ميلستو « رجأب كرتي ىتح اًضيأ بجاو ميلستلا كانه انلق ‹ عرز ضرألا يفو ةراجإلا

 ‹ عئابلل ةرمثلاف لخن اهيف اًتضرأ ىرتشا نم ) :م ةَ يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل)

 نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا جرخأو « ظفللا اذهب بيرغ ثيدحلا اذه :ش ( عاتبملا طرتشي نأ الإ

 هل اًدبع عاب نم» : لاق هنأ يب يبنلا نع هيبأ نع -امهنع هللا يضر -رمع نب هللا دبع نب ملاس
 . « عاتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل ةرمثلاف اربؤم ًالخن عاب نمو ‹ عاتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل هلامف لام

 ءاقبلل ال عطقلل وهف ةقلخ ناك نإو ) :م رجشلاب رمثلا لاصتا يأ :ش ( لاصتالا نألو ) :م

 لخدت ملاذإ ينعي :ش ( عئابلل لاقيو ) :م ضرألا عيب يف لخدي ال ثيح :ش ( عرزلاک راصف

 ( عيبملا ملسو ) :م ةرمثلا عطق يأ :ش ( اهعطقا ):م : عئابلل لاقي رجشلاو لخنلا عيب تحت ةرمثلا

 . يرتشملل :ش

 رمؤي :ش ( عرز ) :م ضرألا يف يأ :ش ( اهيف ناك اذإ ) :م مكحلا اذكو يأ :ش (اذكو ) :م

 ناكف عئابلا كلمب لوغشم يرتشملا كلم نأل ):م يرتشملل ضرألا ميلستو عرزلا داصحب عئابلا
 عئابلا ىلإ :ش ( هميلستو ):م يرتشملا كلم غيرفت يأ :ش ( هغيرفت ) :م عئابلا ىلع يأ :ش (هيلع

 وأ هعاتم اهيف اًضرأ عاب هنأب :ش ( عاتم ):م يرتشملا كلم يف يأ :ش ( هيف ناك اذإ امك ) :م

 . ميلستلاو غيرفتلا بجي هلحر هيلع ًالمح

 (عرزلا دصحتسيو رمثلا حالص رهظي يتح ) :م رجشلا ىلع يأ :ش ( كرتي : يعفاشلا لاقو ) :م

 دمحأو كلام لاق هلوقبو « لجنمل اب عطقي يأ دصحي نأ هل زاج « عرزلا دصحتسا : لاقي :ش

 هللا يضر- يعفاشلا لاق مهزيح يفو « لاحلا يف عطقلا طرتشي ملو < عيبلا قلطأ اذإ اذه

 فرعلل فاطقلا ناو ىلإ ءاقبإلا لب رامشلا عطقب عئابلا فلكي نأ راجشألا يرتشمل سيل :-هنع

 رمثلا عطقتال نأ يأ :ش ( كلذك عطقي ال نأ ةداعلا يفو . داتعملا ميلستلا وه اغإ بجاولا نأل ) :م

 يفو « ةراجإلا ةدم تضقنا اذإ امك) :م اذه مكح راص يأ :ش ( راصو ) :م اهحالص روهظ لبق

 . داصحلا ىلإ رخؤي ثيح :ش ( عرز ضرألا

 ( ضوعلا ميلستو رجأب كرتي ىتح اًضيأ بجاو ميلستلا ) :م عرزلا يف يأ :ش ( كانه انلق ) :م
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 نوكيو ‹ حيحصلا يف نكي مل وأ ةميق هل لاحب رمثلا ناك اذإ ام نيب قرف الو . ضوعملا ميلستك

 نم رجشلا عيب يف لخدي الف « نيبن ام ىلع نيتياورلا حصأ يف زوجي هعيب نأل ؛ عئابلل نيلاحلا يف
 ضرألا تعيب اذإ امآو « ركذ ريغ

 . ضرألا وهو :ش ( ضوعملا ميلستك ) :م رجألا وهو :ش

 . هنع ررضلل اعفد رجشلاو ضرألا ميلست ةرجألا ميلست نوكيف

 عئابلا نم دجو عيبلا ةروص يف نأ الإ ميلستلاو عطقلا عيبملاو ةراجإلا يف سايقلا ناك : انلق

 هملع عم رجشلاو ضرألا عيب ىلع همادقإ وهو ‹ كاردإلا لبق عرزلاو رمثلا عطقب ءاضرلا ةلالد

 هنم دجو املف « ريغلا قح نع اعراف هيلإ هميلستو عئابلا كلم نع هكلم غيرفتب هبلاطي يرتشملا نأ

 . ةراجإلاب هكلم مكح ىلع رجشلاو ضرألا ةيقبتب هبناج ةياعر بجي مل كلذب اضرلا ةلالد

 عطقب اضرلا ىلع لدي ام لعف ةراجإلا ةدم ءاضقنا دعب هنم دجوي مل هنإف رجأتسملا فالخب

 ريغف ةداعلا امأو « ةزاجإلاب هكلم مكح ىلع ضرألا ةيقبتب هبناج ةياعر بجوف « عرزلاو رمثلا

 عطقلا طرشب نوعيبي عرزلا دصحتسي ىتح نوك رتي امك مهنأل كرتشملا ناك انملس نئلو « ملسم

 . «يرغربلا تاقيلعت» يف اذك

 ريغ هدنع ناف -هنع هللا يضر- يعفاشلا لوقل در هنأك : يكاكلا لاق :ش ( قرف الو ) :م

 . يرتشملل ةربؤملا

 هترمشف رمث هيف ارجش وأ ًالخن عاب نمو هلوقب لصتی « هرخآ ىلإ قرف الو : يزارتألا لاقو
 نكي مل وأ ‹ ةميق هل لاحب رمثلا ناك اذإ ام نيب ) :م ينعي نيلاحلا يف عئابلل رمثلا نأ ينعي عئابلل

 حيحصلاو « لخدي ةميق هل نكي مل نإ : لاق هنإف يرعشملا لوف نع هب زرتحا :ش ( حيحصلا يف

 عيب يف لخدي ال اًدرفنم هعيب حصي امو نيتياورلا حصأ يف حصي هعيب نأل نيلاحلا يف لحخدي مل هنأ

 ءانبلا نأل « اعبت ضرألا عيب يف لخدي هنأ عمو ادرفنم زوجي هعيب نإف ءاقبلا هيلع مزلي الو . هريغ

 . هئازجأ نم ءزجك نكي ملف لصفملا هنإف « رمثلا فالخب « عيبلا ءازجأ نم ءزجك نوكيف رارقلل

 :م نوكي ةميق هل نوكي ال لاح يفو ةميق هل نوكي لاح يف يأ :ش ( نيلاحلا يف نوكيو ) :م

 طوطخ ةعست دعب هركذ ام ىلإ هب راشأ :ش ( نيبن ام ىلع نيتياورلا حصأ يف زوجي هعيب نأل « عئابلل)

 ريغ نم رجشلا عيب يف لخدي الف ) :م زاج ادب دق وأ « لاحلا يف اهحالص دبي مل ةرمث عاب نمو هلوقب

 - . ركذ الب رجشلا عيب يف رمثلا لخدي ال .كلذك رمألا ناک اذإ ينعي :ش ( ركذ

 الو ىلع فوطعم ضرألا تعيب اذإو هلوق : لمكألا لاق :ش ( ضرألا تعيب اذإ امأو ) :م



 رصت ملو تبن ولو « عاتملاك اهيف عدوم هنأل « هيف لخدي مل دعب تبني ملو اهبحاص اهيف رذب دقو
 زاوج يف فالتخالا ىلع ءانب اذه ناكو « هيف لخدي : ليق دقو « هيف لخدي ال : ليق دقف ةميق هل

 اسيل امهنأل قفارملاو قوقحلا ركذب رمثلاو عرزلا لخدي الو ٠ لجانملاو رفاشملا هلاني نأ لبق هعيب

 ریثکو لیلق لکب : لاق ولو « امهنم

 رذب دقو) :م ضرألا تعيب اذإ امأو « ةميق هل نكي مل نإو عيبلا يف لخدي ال رمثلا ينعي « قرف

 . ضرألا يف رذب دق اهبحاص نأ لاحلاو يأ :ش ( اهبحاص اهيف

 (هنأل) :م عيبلا يف يأ :ش (هيف لخدي مل دعب ) :م تبني مل هنأ لاح او يأ :ش ( تبن ملو ) :م

 ال ثيح اهيف عوضوملا :ش ( عاتملاك) :م ضرألا يف يأ :ش ( اهيف عدوم ) :م رذبلا نأل يأ :ش

 مساقلا يبأ لوق وهو عيبلا يف يأ :ش ( هيف لخدي ال : ليق دقف ةميق هل رصت ملو تبن ولو ) :م لخدي

 . فاكسإلا ركب يبأ لوق وهو :ش ( هيف لخدي :ليق دقو ) :م راغصلا

 نأل « يرتشملل وهف نفعو دسف ولف «‹ ضرألا يف رذبلا دسفي ملاذإ اذه :“ ةريخذلا »يفو

 ضرألا عيب يف لخديف «٠ ضرألا ءازجأ نم ءزج ةلزنب راصف دارفنالا ىلع هعيب زوجي ال نفعلا

 لوق وهو < ةلالد وأ اصن ضرألا عم عيب اذإ الإ « لاح لكب لخدي ال هنأ ثيللا وبأ هيقفلا راتخاو

 . هنع هللا يضر- يعفاشلا

 هاقس ولو « عئابلل وهف الإو يرتشملل وهف ضرألا يف رذبلا نفع ولو «يلضفلا ىواتف» يفو
 تبن اذإ اذكو « لعف اميف عوطتم يرتشملاو عئابلل وهف عيبلا دنع نفع نكي ملو تبن ىتح يرتشملا

 . نونلا ديدشتب نيحراشلا ضعب ححصو : لمكألا لاق :ش ( ناكو ) :م دعب موقتي ملو

 يف فالتخالا ىلع ءانب اذه ) :م نونلا ديدشتب اذه نأكو : لاق هنإف يزارتألا هب دارأ : تلق

 ‹ ريعبلا رفشم عمج وهو :ش ( رفاشملا هلاني نأ لبق ) :م هعيب زوج نمف ينعي :ش ( هعيب زاوج
 . عرزلا هب دصحي ام وهو ميلا رسكب لجنم عمج :ش ( لجانملاو ) :م هتفش

 اسيل ) :م رمثلاو عرزلا نأل يأ :ش ( امهنأل قفارملاو قوقحلا ركذب رمثلاو عرزلا لخدي الو ) :م
 ‹كلذ نم هل تبثي ام انه اه هب دارملاو ٠ قح عمج قوقحلا « قفارملاو قوقحلا نم يأ :ش ( امهنم

 هب تقفترا ام رمألا نم قفرملاو : يرهوجلا لاق « ءافلا رسكو ميملا حتفب قفرم عمج ققفارملاو

 .اهوحنوأ ءاملا ليسم رادلا قفارمو

 امو عيبملا نع عئابلا قح طاقسإ يف ةغلابملل ركذي اذه :ش ( ريثكو ليلق لكب : لاق ولو ) :م

 .٠ عيبلاب لصتي

 : ةعبرأ ةرمثملا ةرجشلاو ةعورزملا ضرألا عيب يف ظافلألاو
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 نم : لقي مل نإو . انلق امل هيف الخدي مل ؛ اهقفارم نس: لاق وأ ء اهقوقح نم اهنمو اهيف هل وهو

 هب حيرصتلاب الإ لخديال دوصحلملا عرزلاو ذوذجللا رمثلا ام . هيف الخد اهقفارم نم وأ اهقوقح
 اهحالص دبي مل ةرمث عاب نمو :لاق . عاتملا ةلزنمب هنأل

 عئابلل يأ :ش ( هل وهو ) :م ريثک وأ ليلق لكب رجشلا وأ ضرألا تعب : لوقي نأ : لوألا

 هيف -هللا همحر- يخيش لاقو راجشألا نم يأ :ش ( اهنمو ) :م ضرألا يف يأ :ش ( اهيف) م

 . عرزلا اهيف يتلا ضرألا ىلإ عجري اهيف : هلوق نأل « رشنو فل
 اهقوقح نم لاق يأ :ش ( اهقوقح نم ) :م رمثلا اهيف يتلا راجشألا ىلإ عجري اهنم : هلوقو

 هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انلق امل ) :م رمثلاو عرزلا يأ :ش ( هيف الخدی مل اهقفارم نم :لاق وأ) :م

 . امهنماسيل امهنأل

 ىنعم وهو اهقوقح نم : لقي ملو اهيف هل وه ريثك وأ ليلق كنم تحب : لوقي نأ : يناثلاو
 . ظفللا مات مومعل عيبلا يف يأ :ش ( هيف الخد اهقفارم نم وأ اهقوقح نم لقي مل نإو ) :م هلوق

 . كلذ نايب مدقت دقو < كلذ ىلع دزي ملو رجشلاو ضرألا تعب :لوقي نأ : ثلاثلاو

 عبت وه امل ركذي ةداعلا يف قحلا نأل نالخدي ال اهقفارمو اهقوقحب تعب : لوقي نأ : عبارلاو
 « ءاملا ليسمك عباوتلاب صوصخم وهو هقوقح هنإف « قفارملاو برشلاو قيرطلاك هنم عيبملل دبال

 . نالخدي الف كلذك اسيل رامثلاو عرزلاو

 وهو دحاو ىنعجب امهيلك نأل ‹ نيتلمهجب زوجيو نيتمجعم نيلاذب :ش ( ذوذجملا رمثلا ام ) :م
 عرزلاو) :م :هلوق وهو ‹ دوصحلملا نيبو هنيب بسانتل لامهإلاب لوألا : يزارتألا لاق  عوطقملا

 ‹ اهيف هل وه ريثكو ليلق لكب : هلوق درجمب لخدي ال يأ :ش ( هب حيرصتلاب الإ لخدي ال دوصحللا
 دوصحملاو ذوذجملا نم دحاو لك نأل يآ :ش ( هنأل ) :م اهقفارم نم وأ امهقوقح نم لقي مل نإو

 . اهيف عوضوملا :ش ( عاتملا ةلزنمب ) :م

 يف ءاملعلل فالخ ال :ش ( اهحالص دبي مل ةرمث عاب نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةهاعلا نمأي نأ وه اندنعف « حالصلا ودب ريسفت يف فالخلا نكل « حالصلا ودب دعب رامشلا عيب

 . «طوسبملا» ىف هركذ داسفلاو

 لبق ام ءةوالحلا ئدابمو حتفلا روهظب حالصلا روهظ -هنع هللا يضر- يعفاشلا دنعو

 -مهنع هللا يضر- دمحأو كلامو يعقاشلا دنعو « اندنع زوجي اًقلطم اهارتشا اذإ حالصلا ودب

 طرشبو عامجإلاب هب عفتنياميف زوجي حالصلا ودب لبق عطقلا طرشب عيبلاو« عيبلا زوجي ال

 ةثالث ىلع روهظلا دعبو «عامجإلاب زوجي ال روهظلا لبق رامثلا عيبو « عامجإلاب زوجي ال كرتلا
 : هجوا
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 ال: ليق دقو « لآملا يف وأ لاحلا يف هب اعفتنم هنوكل امإ « موقتم لام هنأل ؛ عيبلا زاج ادب دق وأ

 «عئابلا كلم اعيرفت لاحلا يف اهعطق يرتشملا ىلعو . حصأ لوألاو « اهحالص ودبي نأ لبق زوجي
 ال طرش هنأل ؛ عيبلا دسف ليخنلا ىلع اهك رت طرش نإو . عطقلا طرشب وأ اًقلطم اهارتشا اذإ اذهو

 ‹« دقعلا هيضتقي

 فلعو مدآ ينب لوانتل حلصي مل نإف « اهب اًعفتنم اهتروريص لبق امهعيبي نأ : اهدحأ

 زوجي هنآ : يباجيبسألاو هحرش يف يرودقلا ركذو « زوجيال : مالسإلا خيش لاقف باودلا

 . حيحصلا وهو عماجلا يف جارخلاو رشعلا باب يف ةاكزلا باتك يف دمحم راش هيلإو

 دساف عيبلاف زئاج عيبلاف همظع هانتي مل هنأ الإ هب اًعفتنم راص امدعب هعاب اذإ ام : يناثلاو

 همظع ىهانت ام دعب هعاب اذإ : ثلاثلاو . نيدقاعتملا دحأل عفن هيفو دقعلا هيضتقي ال ام طرش هنأل

 يف زوجي ال كرتلا طرشب هعاب ولو « عطقلا طرشب وأ اًقلطم هعاب اذإ لكلا دنع زئاج عيبلاف

 ىلع دمحأو كلامو يعفاشلاو دمحم لوق وهو « ناسحتسالا يف زوجيو امهلوق وهو « سايقلا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع يتأيس ام

 مدع يور دقو :ش ( عيبلا زاج ادب دق وأ ) :م اهحالص دبي مل ةرمث عاب نمو : يرودقلا لاقو

 (لآملا يف وأ لاحلا يف هب اًعفتنم هنوكل امإ موقتم لام هنأل ) :م رهظأ لوألاو “"”حالصلا ودب لبق زاوجل ا

 رهمو هتعاس نمدلو دولومو رجحلا عيبك لاحلا يناث وأ يناشلا يف وأ خسنلا ضعب يفو :ش

 هيلع هيهنل ةعفتنم ريصت نأ لبق رامشلا عيب انخياشم ةماع زوجي مل «ناخ يضاق» يفو

 زوجي : يلضفلا لاق دقو عافتنالا حالصلاب دارم لاو ‹ حالصلا ودب لبق اهعيب نع مالسلاو ةالصلا

 . يناثلا نامزلا يف عافتنالل اهحالص روهظ لبق اهعيب ىلع لومحم يهنلاو روهظلا لبق اهعيب

 هداز رهاوخ مالسإلا خيشو يسحخرسلا ةمئألا سمش لوق وهو :ش ( زوجي ال: ليق دقو) :م

 هلاق امك :ش ( حصأ ) :م نيلاحلا يف عيبلا زاوج يأ :ش ( لوألاو ءاهحالص ودي نأ لبق ) :م

 :ش (اذهو عئابلا كلم اًعيرفت لاحلا يف اهعطق يرتشملا ىلعو ):م فنصملا هراتخاو يلضفلا مامإلا

 اهارتشا اذإ يأ :ش ( عطقلا طرشب وأ ًاقلطم اهارتشا اذإ ) :م نوكي اغنإ زاوجلا يأ زاوجلا ىلإ ةراشإ

 ليخنلا ىلع ) :م هكرتأ ينأ ىلع تيرتشا : لاق نأب :ش ( اهكرت طرش نإو ) :م هعطقي نأ طرشب

 يضتقي عيبلا قلطم نأل :ش ( دقعلا هيضتقي ال طرش ):م كرتلا طرش نأل يأ :ش ( هنأل عيبلا دسف

 جيرج نبا نع نايفس قيرط نم « ۷٤۷( /۲) ةجام نباو . ٤۹( /۷) يئاسنلاو < ۲٥٤( /۳) دواد وبأ هاور (۱)

 هللا يضر- رباجو رمع نبا نع رانيد نب ورمع نع نايفس قيرط نم يئاسنلا هجرخأو « رباج نع ءاطع نع

 . حيحص هداتسإو . -امهنع
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 طرشب عرزلا عيب اذكو « عيب يف ةراجإ وأ ةراعإ وهو ةقفص يف ةقفص وه وأ ريغلا كلم لغش وهو
 دمحم هنسحتساو . انلق امل - فسوي ىبأو ةفينح ىبأ دنع- اهمظع ىهانت اذإ اذكو ء انلق امل كرتلا

 نم ىنعم ديزي يذلا وهو مودعلا ءزجلا هيف طرش هنأل اهمظع هانتي مل اذإ ام فالخب « ةداعلل

 كنذإ ريغب اهك رت نإو ‹ لضفلا هل باط عئابلا نذإب اهك رتو اًقلطم اهارتشا ولو . رجشلا وأ ضرألا

 ؛یشب قدصتی مل اهمظع یهانت ام دعب اهکرت نإو ‹ ةروظحم ةهجب هلوصحل هتاذ يف داز اب قدصت
 ‹ ةدايز ققحت ال ةلاح ريغت اذه نأل

 وأ ريغلا كلم لغش ) :م دقعلا هيضتقي ال يذلا كرتلا طرش يأ :ش ( وهو ) :م هيلع دوقعملا ميلست

 : هلوقب اهرسفو اهنع يهنلا درو دقو :ش ( ةقفص يف ةقفص ) :م كرتلا طرشب عيبلا يأ :ش ( وه

 ريدقت ىلع ةراعإو « ةرجأب اهنأ ريدقت ىلع ةراجإ اهب دارأ :ش ( عيب يف ةراجإ وأ ةراعإ وهو ) :م

 . عيبلا وهو ةقفص يف ةراعإلا وأ ةراجإال يه يتلا هتقفص لاخدإ نوكيف ةرجأ الب اهنأ
 اهتراجإ وأ راجشألا ةراعإ زاج نإ ةقفص نوكي اغنإ كلذ نأل . لمأت هيفو : كلام لاقو

 ةزئاج اهتراجإ وأ اهتراعإ نإف كرتلا طرشب سرفلا عاب اذإ اميف ميقتسم وه معن « كلذك سيلو

 هتيرتشا : يرتشملا لوقي نأ طرشب عيبلا دسفي اذك يأ :ش ( كرتلا طرشب عرزلا عيب اذكو ) :م
 هيضتقي ال طرش هنأل : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انلق امل ) :م داصحلا تقو ىلإ هكرتأ ينأ ىلع
 دنع) :م كرتلا هيف طرشو :ش ( اهمظع ىهانت اذإ) :م عيبلا دسفياذكو يأ :ش (اذكو ) :م .دقعلا
 :ش ( دمحم هنسحتساو ) :م دقعلا هيضتقي ال طرش هنأل يأ :ش ( انلق ال فسوي يبو ةفينح يبأ
 كلامو يعفاشلا لاق هبو « عيبلا دسفي ال ينعي « ةروصلا هذه يف دقعلا اذه دمحم نسحتسا يأ

 . ريكن ريغ نم سانلا لماعتل يأ :ش ( ةداعلل) :م -مهنع هللا يضر -دمحأو

 يذلا وهو مودعملا ءزجلا هيف طرش هنأل ) :م دسفي ثيح :ش ( اهمظع هانتي مل اذإ ام فالخب ) :م

 ينعي :ش ( اًقلطم اهارتشا ولو ) :م ةدايزلا يف امهريثأت وهو :ش ( رجشلا وأ ضرألا نم ىنعمب ديزي
 ريغ نم هل لضفلا يأ :ش ( لضفلا هل باط ئابلا نذإب اهكرتو ) :م كرتلاو عطقلا طرش ريغ نم
 داز اب ) :م يرتشم لا يأ :ش ( قدصت ) :م عئابلا نذإ ريغب يآ :ش ( هنذإ ريغب اهكرت نإو ) :م ةهارك
 :ش ( هلوصحل ) :م هتميق نم امهنيب ام لضفب قدصتيف هدعبو يهانتلا لبق موقي يأ :ش ( هتاذ يف

 نإو ) :م ةبوصخملا ضرألا ةوقب اهلوصح يهو :ش ( ةروظحم ةهجب ) :م هتاذ يف داز ام لوصحل يأ
 ريغت ) :م يهانتلا دعب داز يذلا يأ :ش ( اذه نأل ؛ ءيشب قدصتي مل اهمظع یھهانت امدعب اھکرت

 ةباثملا هذهب تراص اذإ ةرمثلا نإف مكلا يف :ش ( ةدايز ققحت ال ) :م جضنلا ىلإ ىينلا نم :ش (ةلاح

 اهيطعت بكاوكلاو « اهنولي رمقلاو « اهجضنت سمشلا لب ءىش عئابلا كلم نم اهيف دازيال
 . معطلا
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 ؛ لضفلا هل باط كاردإلا تقو ىلإ ليخنلا رجأتسا دقو ‹ ليخنلا ىلع اهك رتو اًقلطم اهارتشا نإو

 عرزلا ىرتشا اذإ ام فالخب اربتعم نذإلا يقبف « ةجاحلاو فراعتلا مدعل ةلطاب ةراجإلا نأل

 ةلاهجلل ةدساف ةراجإإلا نأل ؛ لضفلا هل بيطي ال ثيح < هكرتو كردي نأ ىلإ ضرألا رجأتساو

 ميلست هنكمي ال هنأل عيبلا دسف ضبقلا لبق رخآ ارمث ترمثأف اًقلطم اهارتشا ولو. اًئبخ تثروأف

 يف يرتشملا لوق لوقلاو ‹ طالتخالل هيف ناكرتشي ضبقلا دعب ترمثأ ولو «زييمتلا رذعتل عيبملا

 ‹ هدي يف هنأل هرادقم

 رجأتسا دقو ليخنلا ىلع اهكرتو ):م كرتلاو عطقلا نع يأ :ش ( اقلطم اهارتشا نإو ) :م

 ‹ حصت ال ليخنلا ةراجإ نأل يأ :ش ( ةلطاب ةراجإلا نأل « لضفلا هل باط كاردإلا تقو ىلإ ليخنلا

 مل فراعتلا نإف :ش ( فراعتلا مدعل ) :م ةراجإلا لطبت اغإو بايثلا اهيلع ففجيل اهرجأتسا نمك
 نأل « كلذ ىلإ ةجاحلا مدعلو يأ :ش ( ةجاحلاو ) :م راجشألا راجفتساب سانلا نيب اهيف رجي

 نأ يرتشمل نكي انه اهو « اهاوس صلخم نكي ملاذإ ففخت اغنإ ةراجإللاب كرتلا ىلإ ةجاحل ا

 :ش ( اربتعم نذإلا يقبف ) :م ةراجإلا تلطب اذإف « يتأيس ام ىلع اهلوصأ عم رامثلا يرتشي

 . لضفلا هل بيطيف

 نالطب نمضتملا نالطب يفو ةراجإلا نمض يف تبثي هنإف نذإللا ءاقبإ ملسن ال: ليق نإف

 ؛ مودعم لطابلا نأب بيجأ . نهرلا نالطبب لطبت نهرلا نمض يفو « ةتباثلا ةلاكولاك نمضتما
 اًنيش نمضتيال مودعملاو ‹ فرعام ىلعاًَعرش الو اًمصو الو ًالصأ هل ققحت ال يذلا وه هنأل

 . ًربتعم ناكف نذإلا نع ةرابع ءادتبا مالكلا كلذ ناك لب « هنالطبب لطبي ىتح

 ؛لضفلا هل بيطي ال ثيح « هك رتو كردي نأ ىلإ ضرألا رجأتساو عرزلا ىرتشا اذإ ام فالخب ) :م
 رحلا ةدشل مدقتي دق كاردإلا نإف « عرزلا كاردإ تقو ةلاهجل يآ :ش ( ةلاهجلل ةدساف ةراجإلا نأل

 ‹ ءيشل اتمضتم نوكي نأ نكمأف « لصألا ثيح نم ققحت هلام دسافلاو « دربلل رخأتي دقو
 :م كاردإلا ةدم ةلاهج :ش ( تثروأف ) :م نذإلا ىفتنا اذإو نمضتملا داسفب ءيشلا كلذ دسفيو

 عطقلا نع ًاقلطم رامثلا ىرتشا ولو يأ :ش ( اًقلطم اهارتشا ولو ) :م قدصتلا ليبسو :ش ( اًتبخ)

 ةيلخت لبق ينعي :ش ( ضبقلا لبق ):م كرتلا ةدم يف يأ :ش ( رخآارمث ترمثأف ):م كرتلاو

 :ش ( عيبملا ميلست هنكمي ال) :م عئابلا نأل يأ :ش ( هنأل عيبلا دسف ) :م رامثلاو يرتشملا نيب عئابلا

 . عيبلا لبق جرخ ام نيبو عيبلا دعب جرخ يذلا رمثلا نيب يأ :ش ( زييمتلا رذعتل) :م يرتشملا ىلإ

 نأل < عيبلادسفي مل :ش ( ضبقلا دعب ) :م ىرخأ ةرمث ينعي :ش ( ترمثآ ولو ) :م

 يأ :ش ( طالتخالل هيف ناكرتشي ) :م يرتشملا كلب طلتخاو عئابلا كلم ثدحو دجو دق ميلستلا

 يف عيبملا نأل يأ :ش ( هدي يف هنأل ؛ هرادقم يف يرتشملا لوق لوقلاو ) :م عيبملاب عيبملا ريغ طالتخال

 هزاوجب يتفي يناولحلا ةمئألا سمش ناكو « بهذملا رهاظ اذه « هل اًدهاش رهاظلا ناكف هدي

{° 



 الو : لاق . هكلم ىلع ةدايزلا لصحتل لوصألا يرتشي نأ صلخملاو ‹ خيطبلاو ناجنذابلا يف اذكو

 ءانئتسالا دعب يقابلا نأل ؛ كلام افالخ < ةمولعم الاطرأ اهنم ينثتسيو ةرمث عيبي نأ زوجي

 هذه : اولاق : لاق ةدهاشملاب مولعم يقابلا نأل « اتيعم ًالخن ىنثتساو عاب اذإ ام فالخب «لوهجم

 . يواحطلا لوق وهو « نسحلا ةياور

 . انباحصأ نع يورم هنأ معزيو

 يتفي ناك هنأ - هللا همحر- يراخبلا لضفلا نب دمحم ركب يبأ ليلجلا مامإلا نع يكحو

 جراخلا نوكي نأ طرش اذهبو « احبت كلذ دعب ثدحي امو ًالصأ دوجوملا لعجا : لوقيو « هزاوجب

 . رثكأ

 لبق ءيش ثدح اذإ :ش ( خيطبلاو ناجنذابلا يف ) :م عيبلا زوجي ال اذكو يأ :ش ( اذكو ) :م

 لاقو ‹ ضبقلا لبق هزاوج يف ةليحلا يأ :ش ( صلخللاو ) :م ناكرتشي هدعب ثدح اذإو ضبقلا

 ناجنذابلا لوصأ يأ :ش ( لوصألا يرتشي نأ ):م عيبلا داسف نم صلخللا يأ : يزارتألا

 . اهكلميل :ش ( هكلم ىلع ةدايزلا لصحتل ) :م خيطبلا لوصأو

 يف يرتشملل نذأي نأ وهو « رخآ قيرط هيفو : ثيللا وبأ لاق : «ىنغملاو » «ةريخذلا» ىفو

 ۰ . ديدج نذإب كرتلا يف اًنوذأم ناك نذإلا نع عجر ىتم هنأ ىلع كرتلا

 :ش ( ةمولعم الاطرأ اهنم ينثتسيو ةرمث عيبي نأ زوجي الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹ زاج ةمولعم ًالاطرأ ىنثتساو عابو اًذوذجم ناك اذإ امأ ةرجشلا ىلع يأ : ةعيرشلا جات لاق

 نم ليلقلا ىنشتسا هنأل « زوجي اًدحاو ًالطر ناك ول ىنشتسملا نأ ىلإ ةراشإ ًالاطرأ : هلوق يفو

 . لكلا نم لكلا ىنشتسا نوكيف « ردقلا كلذ الإ نوكي ال نأ زاوحل لاطرألا فالخب ريثكلا

 ىنثتسملا نأل ‹ زوجي اهنم اعاص الإ لخنلا نمدر ىلع رمشلا عاب «يواحطلا حرش» يفو

 . اعاصألإ لكلا عابف ضرألا ىلع اعوضوم اًذوذجم رمثلا ناك اذإ امك مولعم

 (لوهجم ءانشتسالا دعب يقابلا نأل ) :م ةنيعم ةرجش ءانشتساك زوجي هنإف :ش ( كلام اًئالخ ) :م

 ناكو « ةدهاشم مولعم هنكل ًانزو ًالوهجم ناك نإو ءانثتسالاو : ليقو « ةدهاشمو انزو يأ :ش

 يف ةلاهجلاو ةعزانملا ىلإ يضفت ال اهنأل  دقعلا ةحص عني ال ةفزاجللا ةلاهجو ةفزاجم عيب

 :ش (ةدهاشملاب مولعم يقابلا نأل ؛ اًنيعم الخن ىنثتساو عاب اذإ ام فالخب ) :م عنمتف يضفي انتلأسم

 . حصیف ةلخن يه مک
 يآ :ش ( هذه ) :م : خياشملا يأ :ش ( اولاق ) :م -هللا همحر -فنصملا يأ :ش ( : لاق ) :م

 يأ :ش ( نسحلا ةياور ) :م ةمولعم ًالاطرأ اهنم ينثتسيو ةرمث عيبي نأ زوجي الو : يرودقلا لوق
 -هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا لوق :ش ( يواحطلا لوق وهو ) :م -هللا همحر -ةفينح يبأ نع
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 زوجي هدارفناب هيلع دقعلا داريإ زوجي ام نأ لصألا نأل زوجي نأ يغبني ةياورلا رهاظ ىلع امأ
 فارطأو لمحا ءانتسا فالخب هؤانثتسا اذكف « زئاج ةربص نم زيفق عيبو « دقعلا نم هؤانثتسا

 ‹ هرشق يف ءالقابلاو اهلبنس يف ةطنحلا عيب زوجيو . هؤانثنسا اذكف هعيب زوجي ال هنأل ؛ ناويحلا

 قتسفلاو زوللااذكو ‹ رضخألا ءالقابلا عيب زوجي ال :يعفاشلا لاقو . مسمسلاو زرألا اذكو

 دوقعملا نأ هل « هلك كلذ زوجي اندنعو « نالوق ةلبنسلا عيب يف هلو « هدنع لوألا هرشق يف زوجلاو

 » هسنجب عيب اذإ ةغاصلا بارت هبشأف « هيف هل ةعفنم ال امم روتسم هيلع

 . ةياورلا سايق رهاظ ىلع هب ديري :ش ( زوجي نأ يغبني ةياورلا رهاظ ىلع امأ) :م اًضيأ

 :م زوجي نأ يغبني : لاق اذهلو « اًحيرص ةياورلا رهاظ يف ركذي مل ةلأسملا هذه مكح نإف

 « زئاج ةربص نم زيفق عيبو دقعلا نم هؤانثتسا زوجي هدارفناب هيلع دقعلا داريإ زوجي ام نأ لصألا نأل)

 . :ش ( هؤانشتسا اذکف

 ءانفتسا فالخب ) :م هؤانشتسا زوجي ال هدارفناب هيلع دقعلا داریإ زوجي ال ام نأ ىلإ سكعنيو
 كتعب :لوقي نأ لمحلا هئانثتسا ةروص :ش ( هؤانثتسا اذكف هعيب زوجي ال هنأل ناويحلا فارطأو لمحل ا
 وأ اهدلج الإ ةاشلا هذه كتعب : لوقي نأب ناويحلا فارطأ ءانثتسا ةروصو « اهلمح الإ ةاشلا هذه

 . رفس يف الو رضح يف ال زوجي ال هنإف « هریغ

 مدعل عراكألاو سرلا يف كلذ زوجي :دمحأ لاقو -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو

 نود رفسلا يف كلذ زوجي هنأ كلام نعو « محشلا ءانثتسا يف فقوتو ابلاغ ةعزانملا ىلإ ءاضفإلا
 ( مسمسلاو زرألا اذكو « هرشق يف ءالقابلاو اهلبنس يف ةطنحلا عيب زوجيو ) :م هيف ةرورضلل رضحلا

 هذه لثم بوبحلا الإ زوجي ال هفالخ يف ءيشلا عيب نأ لصاحلاو « اهرشق يف زوجي ينعي :ش

 . ةروكذملا

 لوألا هرشق يف زوجلاو قتسفلاو زوللا اذكو « رضخألا ءالقابلا عيب زوجي ال : يعفاشلا لاقو ) :م

 يف ) :م هنع هللا يضر يعفاشللو يأ :ش ( هلو ) :م -هنع هللا يضر- يعفاشلا دنع يأ :ش ( هدنع

 يف ناهجو اًضيأ هلو «زوجي ال ديدجلا هلوق يفو ٠ زوجي ميدقلا هلوق يف :ش ( نالوق ةلبنسلا عيب

 نم ريثكو يرخطصإإلا لاقو . هبهذم رهاظ وهو زوجي ال هنأ هيلع صوصنملاو رضخألا ءالقابلا

 يأ :ش ( هلك كلذ زوجي اندنعو ) :م هللا امهمحر دمحأو كلام لاق هبو .انلوقك زوجي : هباحصأ

 دوقعملا نأ ) :م هنع هللا يضر يعفاشلل يأ :ش ( هل) م اندنع زوجي هلك بوبحلا يف روكذملا عيب

 عيب اذإ ةغاصلا بارت هبشأف ) :م هيلع دوقعملا يف يرتشملل يأ :ش ( هيف هل ةعفنم ال اب روتسم هيلع

 . ابرلا لامتحال زوجي ال ينعي :ش ( هسنجب

 نيمهردب نيرانيدلاو مهردلا عيب يف امك زاوجلل ايرحت سنجلا فالح ىلإ فرصني الو
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 نمأيو ضيبي ىتح لبنسلا عيب نعو ىهزي ىتح لخنلا عيب نع ىهن هنآ 2 يبنلا نع يور ام انلو
 فالخب اًموقتم الام هنوك عماجلاو « ريعشلاك هلبنس يف هعيب زوجيف هب عفتنم بح هنألو « ةهاعلا
 « زاج هسنج فالخب هعاب ول ىتح « ابرلا لامتحال هسنجب هعيب زوجي ال اغنإ هنأل ةغاصلا بارت

 . لبانسلا يف ام ردق يردي ال هنأل ؛ ابرلا ةهبشل « اًضيأ زوجي ال هسنجب هعاب ول انتلأسم يفو

 ةضفلاو بهذلا ةدارب هيف يذلا بارتلا وه ةغاصلا بارتو « موقتي لاب سيل بارتلا نأل « رانيدو

 . هيف ةعفنم ال امب هراتتسا امهنيب ةهباشملا هجوو « غئاص عمج ةغاصلاو

 ضيبي ىتح لبنسلا عيب نعو « ىهزي ىتح لخنلا عيب نع ىهن هنأ ةي يبنلا نع يور ام انلو ) :م
 - رمع نبا نع عفان نع بويأ نع يراخبلا ريغ ةتسلا ةمئألا هاور ثيدحلا اذه :ش ( ةهاعلا نمأيو

 هرخآ الو «هوحن هرخآ ىلإ . . . . ليخنلا عيب نع ىهن ةي هللا لوسر نأ -امهنع هللا يضر

 . رفصي وأ رمحي يأ ىهزي ىتح : هلوق « يرتشملاو عئابلا ىهن هوحن

 لاقو ءرفصا وأ رمثلا رمحا يأ ىنعجب ىهزي ىهزأو وهزي ىهز : يئاسكلاو ديز وبأ لاقو
 اغإ « ًاطخوهزي نيعلا باتك نع هقئاف يف يرشخمزلا لقنو ىهزأ يعمصألا ركنأ : ديبع وبأ

 . ةفآالا يأ ةهاعلا : هلوق ىهزي ءوه

 باوج هنأک اذهو :ش ( هب عفتنم بح ) :م بوبحل ا نم روكذلا ىنعجبو يأ :ش ( هنالو ) :م

 بح وه لب هل ةعفنم ال هنأ ملسن ال هريرقتو « هيف عفنال اب روتسم هيلع دوقعملا نإ : هلوق نع
 هللا لاق ءاهرشق يف رخدت ةروكذملا بوبحلا نأو كلذب دهشي تئاوفلا لكأ نمو « هب عفتنم

 يف :ش ( ریعشلاک هلبنس يف هعيب زوجیف ) :م ةلاحم ال عافتنالا وهو € هلبنس يف هورذف * : یلاعت

 عيبو « اهرشق يف ةطنحلا عيب هيبشت يف ينعي :ش ( عماجلاو ) :م قافتالاب زوجي هنإف « هلبنس

 ةغاصلا بارت فالخب ء اًموقتم الام ) :م امهنم دحاو لك نوك يأ :ش ( هنوك ) :م هلبنس يف ريعشلا

 كلذ مدعل :ش ( زاج هسنج فالخب هعاب ول ىتح « ابرلا لامتحال هسنجب هعيب زوجب ال اغنإ هنأل
 دحاو لكو « زئاج وهف ةضف بارتب بهذ بارت ناك نإف : لصألا يف دمحم لاقو « لامتحالا

 . هيف ام ىأر اذإ رايخلاب امهنم

 مل اذإو ةضفلا وأ بهذلا هيف دجو اذإ زوجي اغإ سنجلا فالخب ةغاصلا بارت عيب نأ ملعاو

 ضرعب نيغاوصلا بارت ىرتشا لجر : يجلاولولا يواتفلا يف لاق ام ىلإ ىرت الأ « الف دجوي
 ةضفلاو بهذلا ىرتشا هنأ نيبت هنأل « عيبلا زاج ةضف وأ اًبهذ اهيف دجو نإ : نیهجو ىلع اذهف

 . زوجي ال ةضف وأ ابهذ اهيف دجي مل نإو ضورعلاب
 يف ةطنحلا بح عاب ول يأ :ش ( هسنجب هعاب ول ) :م اهيف عزانتملا :ش ( انتلاسم يفو ) :م

 . ( لبانسلا يف ام ردق يردي ال هنأل ؛ ابرلا ةهبشل اًضيأ زوجي ال ) :م ةطنحل اب لبنسلا
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 ءءاقبلل اهيف ةبكرم اهنأل قالغألا هيف لخدي هنأل ؛ اهقالغأ حيتافم عببلا يف لخد اراد عاب نمو
 . هنودب هب عفتني ال ذإ هنم ضعب ةلزنمب هنأل ؛ هتيمست ريغ نم قلغلا عيب يف لخدي حاتغملاو

E 
 رمت يف رت ىون و أ هنيعب نطق بح عاب اذإ ام نيبو انتلأسم نيب قرفلا ام : ليق ناف : ش

 هذه :لاقي ةطنحلا ةلبنسلا يف بلاخغلا نأب : بيجأ « اًَملتم عيبملا نوك يف نائيش امهو «هنيعب
 كلذكو « نطق اذه : لاقياغنإو « نطقلا يف وهو بح اذه : لاقي الو « اهلبنس يف يهو ةطنح

 عیب نع یھن الك يبنلا نإف « هيلإ بهذ اميف اًضيأ -هللا همحر- يعفاشلا لدتسا : تلق نإف

 ةالصلا هيلع هنأب اًصضيأ لدتساو « لبانسلا يف بحلا ردق ىردي ال هنم متركذ يذلا اذهو « ررغلا

 « ءاملا يف كمسلاو « ءاوهلا يف ريطلا عيب ىلع لومحم ررغلا عيب نع يهنلا ثيدح : تلق

 «دتشي نأ لبق هعيب ىلع لمحي وأ « «حاحصلا» يف هركذ اذك « ةروتسم ةبقاع هلام ررغلا نأل

 بحل ا عيب نعو » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نع اًضوع ةياور يف نابح نبا هاور كرفلا ثيدحو

 نم الإ اعوفرم هفرعن ال بیرغ نسح ثیدح : لاقو « يذمرتلاو دواد وبا هجرخأ .« دتشي یتح

 لمحلاو « كرفلا هيف ىتأتي لاحب ريصي ىتح يأ كرفي ىتح : هلوقو . ةملس نب دامح ثيدح

 . مهفاف انیور ام نيبو هنیب اقيفوت ىلوأ هيلع

 نيتحتفب قلغ عمج ةزمهلا حتفب قالغألا :ش ( اهقالغأ حيتافم عيبلا يف لخد اراد عاب نمو ) :م

 ( هنأل « هتيمست ريغ نم قلغلا عيب يف لخدب حاتفملاو ) :م لاصفنالل ال :ش (ءاقبلل ) :مرادلا يف :ش

 :م قلغلاب يأ :ش ( هب عفتني ال ذإ ) :م قلغلا نم يأ :ش ( هنم ضعب ةلزنمب ) :م حاتفملا نأل يأ :ش

 « حاتفملا نودب يأ « هنودب هب عفتني ال ذإ خسنلا ضعب يفو حاتفم اب قلغلاب ام يأ :ش ( هنودب )

 ةلصفنم تناك اذإ امأ « رادلا ناطيح ىف ةبكرم قالغألا تناك اذإ اذه : ٠ةيريهظلا دئاوفلا» يفو

 . ركذلا نودب لخدت الف

 عفتني ال رادلا نأ عم رادلا عيب يف لخدي ال ثيح « قيرطلا ليلعتلا اذه ىلع دري : تلق نإف

 .اهبالإ

 عافتنالا ال كلملا سفن نوكي ابر رادلا ءارش نم دوصقملا نأل قيرطلا لخدي ال اغنإ : تلق

 عافتنالا دوصقلملا ناك اذإ ىتح « ةعفشلا ليبسل اهبنجي راد ذخأ اهب يرتشملا دارم نوكي نأب اهب

 . ةفوقوملا ةقدصلاو ةمسقلاو ةراجإلا يف امك اًضيأ قيرطلا لخدي اهب
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 ٤ ةابلا ىلع وهو ميلستلل هنس دب الف ليكلا امأ « عئابلا ىلع نمشلا دقانو لايكلا ةرجأو : لاق

 نبا ةياور روكذملاف دقنلا امأو « دادعلاو عارذلاو نازولا ةرجأ اذكو « ةلياكم عيب اذإ اذه ىنعمو

 جاتحملا وه عئابلاو نزولا دعب نوكي هنأ ىرت الآ « ميلستلا دعب نوكي دقنلا نأل « دمحم نع متسر

 ىلع : هنع ةعامس نبا ةياور ىفو . هدريل بيعملا فرعيل وأ « هريغ نم هقح هب قلعت ام زيميل « هيلإ

 نزولاب ردقلا فرعي امك دقنلاب فرعت ةدوجلاو « ردقملا ديجلا ميلستلا ىلإ جاتحب هنأل يرتشما

 نمشلا ميلست ىلإ جاتحملا وه هنآ انيب ال ؛ يرتشملا ىلع نمثلا نازو ةرجأو:لاق . هيلع نوكيف

 قح نأل ألو نمشلا عفدا يرتشملل ليق نمثب ةعلس عاب نمو : لاق . ميلستلا ققحتي نزولابو
 اًقيقحت نييعتلاب نيعتي ال هنآ ال « ضبقلاب عئابلا قح نيعتيل نمثلا عفد مدقيف عيبملا يف نيعت يرتشملا

 هنم دبالف ليكلا امأ « عئابلا ىلع نمثلا دقانو لايكلا ةرجأو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نازولا ةرجأ اذكو  ةلياكم عيب اذإ اذه ىنعمو « عئابلا ىلع) :م ميلستلا يأ :ش ( وهو ميلستلل

 طرشب عاب اذإ عئابلا ىلع ءالؤه ةرجأ بجي ال ةفزاجم عيب ول هنأل هب ديق :ش ( دادعلاو عارذلاو

 :م نمثلا دقان ةرجأ امأو يأ :ش ( دقنلا امأو ) :م كلذب ءاقبإلا ققحت نأل « ددعلاو عرذلاو نزولا

 . عئابلا ىلع هنأ يرودقلا يف يأ :ش ( روك ذم اف)

 :م ميلستلا يأ :ش ( هنأ یرت الآ « ميلستلا دعب نوكي دقنلا نأل ؛ دمحم نع متسر نبا ةياور ) :م

 نم هقح هب قلعت ام زيميل هيلإ جاتحملا وه عئابلاو ) :م نمثلا نزو دعب يأ :ش ( نزولا دعب نوكي )
 هدجواذإ :ش ( بيعملا) :م عئابلا يأ :ش ( فرعيل وأ ) :م ءيدرلا نم هقح ريغ نم يأ :ش (هريغ
 . يرتشملا ىلع :ش ( هدریل ) :م اًبیعم

 جاتحي هنأل ؛ يرتشملا ىلع ) :م داقنلا ةرجأ دمحم نع يأ :ش ( هنع ةعامس نبا ةياور يفو ) :م

 امك دقنلاب فرعت ةدوحجلاو ) :م اعيمج ةدوجلاو ردقلا يف عئابلا قح نأل :ش ( ردقملا ديجلا ميلستلا ىلإ

 ةرجأ :« نويعلا يف» ثيللا وبأ هيقفلا لاقو يرتشملا ىلع يأ :ش ( هيلع نوكيف نزولاب ردقلا فرعي

 اهنأ حيحصلاو : «ةصالخلا» يفو « نزولا هيفوي نأ هيلع نأل « يرتشملا ىلع دقانلاو نمثلا نازو

 . يرتشملا ىلع
 نأ يأ :ش ( هنأ انيب امل يرتشملا ىلع نمفلا نازو ةرجأو ):م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ىلع نازولا نوكيف :ش ( ميلستلا ققحتي نزولابو ‹ نمفلا ميلست ىلإ جاتحملا وه ) :م يرتشملا

 . يرتشملا

 ليق ) :م ريناندلاو مهاردلاب يأ :ش ( نمثب ةعلس عاب نمو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹«ضبقلاب عئابلا قح نيعتيل نمثلا عفد مدقيف عيبملا يف نيعت يرتشملا قح نأل ؛ الوأ نمثلا عفدا : يرتشملل

 اًقيقحت نييعتلاب نيعتيال ):م : كلام لاق هبو لوق يف يعفاشلا لاق « نمشلا نآ يآ :ش ( هنآ ال
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 نييعتلا يف امهئاوتسال ؛ اعم املس امهل ليق نمثب اًنمث وأ ةعلسب ةعلس عاب نمو :لاق . ةاواسملل

 . عفدلا يف امهدحأ ميدقت ىلإ ةجاح الف ٠ همدعو

 ربجي هنأ : حصألا يف -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاق انلوقبو ‹ ةيلاملا يف يأ :ش ( ةاواسملل
 رمأيف ميلستلا ىلع مكاحلا امهربجي لوق يف هنعو . دمحأ لاق هبو ء ًالوأ عيبلا ميلست ىلع عئابلا
 . يرتشملا ىلإ عيبملاو عئابلا ىلإ نمثلا ملسي هارضحأ اذإف ‹ هيلعام راضحإ امهنم دحاو لک

 حرش» يفاذك « رخآلا ربجأ امهدحأ ملس اذإف ماحتلا نع اهعنيو امهربجي ال : لوق يفو

 ناك اذإ اميف يرتشملا ىلع ًالوأ نمثلا عفد بوجو نم انلق يذلا اذهو : يزارتألا لاقو « ؛زيجولا
 .« هرصتخم» يف يخركلا نسحلا وبأ خيشلا هيلع صقي ملف ابئاغ ناك اذإ امأ « اًرضاح عيبملا

 رضحي ىتح ميلستلا نم عنتي نأ يرتشمللف امهترضح نع اًبئاغ عيبملا ناك ناف: لاقو
 نامض يف سبحلا نامز يف عيبلا مث نمثلا عفد اذإ هناكم يف هضبق هنكي ثيحب نوكيو عيبا
 ىلإ نمشلا دوعيو « عيبلا ضقتنا مئابلا دي يف كله اذإ ىتح يرتشملا ىلإ هملسي نأ ىلإ عئابلا
 . يرتشملا

 ليق نمڻب ) :م عابو يآ :ش ( اتمث وأ ةعلسب ةعلس عاب نمو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 يرتشملاو عئابلا ءاوتسال يآ :ش (امهئاوتسال ) :م ةعبرألا ةمئألا عامجإب اذه :ش ( اعم املس امهل
 يفو .نمثلاو عيبملا عفد يف يأ :ش ( عفدلا يف امهدحأ ميدقت ىلإ ةجاح الف همدعو نويعتلا يف ) :م

 نيبو يرتشملا نيب ةيلختلا ميلستلا ناكمو « ملستلاو ميلستلا ةيفيك ةفرعم نم دبال “ىبتجملا»
 . يرتشملا نامض يف عيبلا لخدي هبو « هضبق نم عنام ريغ نم عيبا

 يف ضبقلا :- هنع هللا يضر - يعفاشلا لاقو « ملعلا لهأ قافتاب اذهو : عاجش نبا لاق

 ماعطلا الإ ناكم ىلإ ن اكم نم هلقنب اهوحنو بايثلا يفو « محازتلاب امهل ريناندلاو مهاردلا
 راقعلا ضبقف فرعلا هيف مكحملا : «ةياغلا» يفو « ةيلختلاب رجشلاو راقعلا يفو ليكم ابف ةلياكم
 : «يبتجملا» يفو « دمحأ لاق هبو « عئابلاب صتخي ال ناكم ىلإ لقنلا لوقنملا ضبقو ةيلختلاب

 الإو ميلستلا حص مايق ريغ نم هضبق هنكمأ نإف ناسنإ هذخأ ىتح هضبقي ملف ضبقلاب عئابلا هرمأ
 . الف

 يوادتب وأ ءاود هيقسي وأ ةماجحلاب وأ دبعلا رعش قلحب يرتشملا عئابلا رمأ : ؛مظنلا» يفو

 نوكي ال ءايشألا هذه لعفف اًبيع هيف دجوف يرتشملا ضبق ولو « اضباق ريصي ال لعفف هحرج
 هعطقف بوث ناك وأ هقرع عطق وأ هحرج طبر وأ دصفلا وأ دبحلا وأ ةيراحلا ناتخب هرمأ ولو اضر
 اهب لخدو اهجوزف اهجوزي نأ هرمأف ةيراج وأ هخبطت اًماعط وأ هوذحي ًالعف وأ هلسغ وآ هرصق وأ

 دعب ءايشألا هذه نم اًنيش يرتشملا لعف ولو « اًضبق نوكي ال لخدي مل ولو « اضبق نوكي اهجوز
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 . هلک اذه يف ناصقنلاب عج ريف درلا هل نكي مل ولو « اًبضار ريصي هب بیعلا نادجو

 ولو « ةفلك ريغ نم هحتف هل ًأيهت اذإ ميلست رادلا عيب يف حاتفملا عفد ١: لزاونلا عمج» يفو

 ملست الف الإو ملستف اهنيبو كنيب تيلخ : لاق نإف ضبقيل حاتفملا هيلإ عفدو هتيب يف ةطنح عاب

 ردقي ثيحب اًبيرق نوكي ىتح اًضباق رصي مل اهتضبق يرتشملا لاقو « اهنع نابئاغ امهو « رادلا
 . اهقالغإ

 امهل اًفالخ ةفينح يبأ دنع اًبتاغ راقعلا ناك نإو ضبقلا حصي : «ةمئألا سمش عماج» يفو

 هذخأ هنكمأ نإف بهذف بابلا يرتشملا حتفف كيلإ هتملس : عئابلا لاقف ةريظح يف اسرف ىرتشا

 . ريطلا اذكو « الف الإو « اًميلست ناک نوع الب هديب

 نوكي ال لبح هعم سيلو لبحلا عم الإ هضبقب ردقي ال ناك نإ : ةمئألا سمش عماج يفو

 يف كامرلا نم ةكمر ىرتشا ول اذكو « ضبقف نوعو لبح هعم ناك ولو « نوعلا اذه ىلعو اًضبق

 نكلهو هتبلغ ول ىتح «ميلستةريظحلا نيبو هنيب ةيلختلاف « اهلك كامرلا يرتشا ولو ةريظح
 . ميلستلا عني هعرذ وأ لق نإو هعاتم تيبلا يف ناك ولو ٠ يرتشملا نم نكله

 عاتملا راصو حص تيبلاو عاملا ضبقب هل نذأ ولف ‹ عني ال عئابلا ريغل عاملا: يربولا نعو

 يبأل اًقالخ دمحم دنع ضبق وهف ةيلختلا دعب امهيديأ يف وهو بوشلا كله ولو هدنع ةعيدو
 هنييعت كلذكو « ضبق وهف « يرتشملا ةرضحب اهيف هنزيل ةروراق عفدو اتهد ىرتشا ولو . فسوي

 يف اهلاك وأ اهنزو اذإ تانوزوملاو تاليكملا رئاس اذكو « عئابلا تيب يف ناك نإو حصألا ىلع

 . هرمأب يرتشملا ءاعو

 نمفلاب هسبح عئابلل سيلو « ءارشلاب اًصضباق راص هارتشا مث هنيعب اًئيش بصغ ولو
 بجي داوسلا يف ةطنح ىرتشا ولو « ةيلختلا دعب هيلإ لصو اذإ الإ ةيراعلاو ةعيدولا فالخب
 ىلع «ةنزاوملا» يفو يرتشملا ىلعاهذجف راجشألا ىلع ارت ىرتشا ولو « داوسلا يف اهميلست

 لكب عئابلا ىلع وهف جذوغنألا ردق الإ يرتشملا ىلع اهوحنو مجلشلاو رزجلا علقاذكو « عئابلا

 ‹ يرتشملا ىلع جارخإلاف ءاعو يف ابوث وأ قلاوج يف ايش وأ هلبنس يف ةطنح ىرتشا ولو « لاح
 اهصيلختف اهلبنس يف ةطنح ىرتشا ولو « عئابلا ىلع اهلمحف رصملا يف ةطنح رقو ىرتشا ولو

 . عئابلل نبتلاو عئابلا ىلع ةيرذتلاو سبركلاب
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 طرشلا رايخ باب
 ام هيف لصألاو . اهنود امف مايأ ةثالث رايخلا امهلو . يرتشملاو عئابلل عيبلا يف ذ زئاج طرشلا رايخ

 ورمع نب ڏقنم نب نابح نا يور

 ( طرشلا رايخ باب ) :م

 يذلا وهو مزاللا عيبلا نايب نع غرف الو « طرشلا رايخ ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 نوكلو < رايخلا هيف ام وهو « مزاللا ريغلا عيبلا نايب يف عرش هطئارش دوجو دحب رايخ هيف سيل
 هنأل ةيؤرلا رايخ ىلع مكحل ا ءادتبا عني هنأل طرشلا رايخ مدق مث « هريغ ىلع همدق ىوقأ مزاللا

 . مكحلا موزل عني هنأل بيعلا رايخ مث ٠ مكحلا مام عني
 رايخو «بيعلا رايخو « ةيؤرلا رايخو « طرشلا رايخ : عاونأ ةعبرأ ىلع عيبلا يف رايخلاو

 اذه يف ءيجيسو « ءاش امهيآ ذخأي نأ ىلع راي اب وهو نيبوثلا دحأ یرتشا اذإ امك « نیيعتلا
 تبث ال طرشلا الول ذإ « طرشلاب تبثي هب رايخ يأ طرشلا رايخ : هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ بابلا

 باب نم ةفاضإلا هذهو « طرش ريغ نم ناتبشي امهنإف ٠ بيعلاو ةيؤرلا رايخ فالخب رايخلا
 ىنعم يف هنوكل عيبلا يف لخدي الأ هقح نم ناكو « رهظلا ةالصك « هببس ىلإ مكحلا ةفاضإ
 بسلا نود مكحلا عنم يف هلمع رهظف هب , لمعلا نم اذه نكي مل ةنسلا هب تءاج امل نكلو « رامقلا

 . ناكمإلا ردقب هلمعل ًاليلقت

 عئابلل زوجيو « ةدملا يف اوفلتخا نكلو « ءاهقفلاو ءاملعلا عامجإب زئاج رايخلا طرشو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءيجي فالتخا امهريغ يفو « امهريغل وأ اعم امهل وأ يرتشمللو

 سايقلا فالخب تبث هنأل « مئابلل ال يرتشملل زوجي : ةمربش نباو يروشلا نايفس لاقو

 «تعياب اذإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وه صنلا : انلق « يرتشملا وهو صنلا دروم ىلع رصقيف
 يوتسي هيفو « يدرتلاب نبغلا عفديل هيلإ ةجاح سانلاب ناكو « امهل زوجيف ءارشلاو عيبلا لوانتي
 . ( مايأ ةثالث رايخلا امهلو يرتشملاو عئابلل عيبلا يف زئاج طرشلا رايخ ) :م يرتشملاو عئابلا

 « مايآ ةثالث يف يأ « فرظ هنأ ىلع بصنلاب ىوري مايأ ةثالث هلوقو : يزارتألا لاق

 . مايأ ةثالث وه يأ « فوذحم ًادتبم ربخ وأ ربخ هنأ ىلع عفرلابو

 هريدقت فوذحم أدتبم ربخ نوكي نأ ىلوألاو « ىفخي ال لمأت ربخ دعب ربخ هلوق يف : تلق

 اميفف مايأ ةثالث يف زاج اذإ هنأل « مايأ ةثالث نود امف يأ :ش ( اهنود امف ) :م مايأ ةثالث رايخلا ةدم

 . ىلوألا قيرطب اهنود

 ورمع نب ڏقنم نب نابح نا يورام) م رايخلا طرش زاوج يف يأ :ش ( هيف لصألاو ) :م
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 اذإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هل لاقف تاعايبلا يف نبغي ناك -هنع هللا يضر- يراصنألا

 «مايآ ةثالث رايخلا يلو ¢ ةبالخ ال لقف تعیاب

 تعياب اذإ » :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هل لاقف «تاعايبلا يف نبغي ناك - هنع هللا يضر- يراصنألا

 . ( «مايأ ةثالث رايخلا يلو ةبالخ ال :لقف

 نبا نع عفان نع قاحسإ نب دمحم ثيدح نم كردتسملا يف مكاحلا هاور ثيدحلا اذه :ش

 هل لاقف هناسل لقث دق ناکو اًميعضًالجر ذقنم نب نابح ناک : لاق - امهنع هللا يضر- رمع

 يرتشي ناكو « ةبالخ ال ةبالخ ال : لوقي هعمسأ تنكف « «ةبالخ ال لقو عبا : ا هللا لوسر

 يف ينريحخ دق ةئ هللا لوسر نإ :لوقيف « لاغ اذه نإ : هل نولوقيف هلهأ ىلإ هب ءىجيو ءيشلا

 . مکاحلا هع تکسو « يعيب

 نمو « هب قاحسإ نب دمحم نع نايفس انربخأ :-هنع هللا يضر- يعفاشلا هاور كلذكو

 هخيرات» يف يراخبلا هاورو « ۲ةفرعملا ىف ىقهيبلا هاور هنع هللا ىضر ىعفاشلا قيرط

 ‹قاحسإ نبا نع ىلعألا دبع نب ىلعألا دبع انثدح ديلولا نب سابعلا انثدح : لاقو ««طسوألا

 ا هللا لوسرل كلذ ركذف « نبغي لازي الف ةراجتلا عدي ال ناكو « هلقع تعزانو « هناسل

 . «لايل ثالث رايخلاب اهتعتبا ةعلس لك يف تنأو « ةبالخ ال لقف تعب اذإ »: لاقف

 ‹قوسلا يف عاتبي -هنع هللا يضر- نامثع نمز يف ناك و« ةنس نيئالثو ةئام شاعو

 نم لجرلا رميف « اًالث رايخلاب ينلعج ةي يبنلا نإ :لوقيو « هدريف « هوموليف هلهأ ىلإ ريصيف

 . ذقنم ةمجرت يف هركذ « قدص لوقيف ةي هللا لوسر باحصأ

 هخيرات يف يراخبلا ثيدحو « ذقنم نب نابل ةيضقلا نأ ىلع مكاحلا ثيدح لد : تلق نإف

 . نابح دلاو ورمع نب ذقنمل هنأ ىلع لد

 دبع نب ىلعألادبعانثدح « يرصبلا دامح نب فسويانثدح يذمرتلا ىور : تلق

 ‹ فعض هتدقع ىف ناك ًالجر نأ -هنع هللا ىضر- سنآ نع « ةداتق نع « ديعس نع «ىلعألا

 رام هللا لوسر هاعدف « هيلع رجحا هللا لوسر اي :اولاقف ةي يبنلا اوتأ هلهأ نإو « عيابي ناكو

 ٠« ةبالخ الو ءاهو ءاه لقف تعياب اذإ» : لاقف « عيبلا نع ربصأ ال ينإ هللا لوسر اي لاقف « هاهنف

 . ننسلا باحصأ ةيقب هاورو « بيرغ حيحص نسح ثيدح سنأ ثيدحو : لاق مث

 وه له هيف فلتخا ثيدحلا اذه يف مهبملا لجرلا : «يذمرتلل هحرش» يف انخيش لاقو

 . هجیرخت قبس (۱)

۹ 



 ةدم ىمس اذإ زوجي:الاقو « يعفاشلاو رفز لوق وهو ‹ ةفينح يبأ دنع اهنم رثكأ زوجي الو

 عرش اغنإ رايخلا نألو « نيرهش ىلإ رايخلا زاجأ هنأ -امهنع هللا يضر - رمع نبا ثيدحل ءةمولعم
 ةجاحلل

 حجرو ورمع نب ذقنم هنأ يبرعلا نبا ححصف « ورمع نب ذقنم هدلاو وأ < ذقنم نب نابح
 ىف هلوقك « ءاطعلاو ذخألا هانعمو رصقلاو دملاب ىور ءاه : هلوق « ذقنم نب نابح هنأ يوونلا
 .٠ ةعيدخلا يهو « ةدحوملا ءابلابو ةمجحملا ءاخلا رسكب ةبالخلاو « ءاهو ءاه الإ : ابرلا ثيدح

 ديدشتو ةلمهملا ءاحلا حتفب نابحو « فيحصت وهو « ةدحوملا ناكم نونلاب ةنالخ ال يورو
 نب ورمع نبا « ةمجعملا لاذلابو فاقلا رسكو نونلا نوكسو ميملا مضب ذقنم نبا « ةدحوملا ءابلا
 نب بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر تنب دنه همأو عساوو ىبحي هدلو نمو ادحأ دهش كلام

 . فانم دبع نب مشاه

 ينزاملا ورمع نب ذقنمو :الوكام نبا لاقو «مجعملا باتك يف نيهاش نبا هركذاذك
 :ش ( اهنم رشكأ زوجي الو ) :م نابح نب ىيحي نب دمحم دج وهو« ةبحص هل يندم ‹ يراصنألا

 ىلع رايخلا طرش : كلام لاقو :ش ( يعفاشلاو رفز لوق وهو « ةفينح يبأ دنع ) :م مايأ ةثالث نم يآ
 نم رثكأ ىقبي ال امن عيبملا ناك نإف . لاومألا فالتخاب فلتخي كلذو « ةجاحلا هيلإ وعدت ام بسح

 فوقولا نكي ال ةغيص ناك نإو « موي نم رثكأ هيف رايخلا طرتشي نأ زجي مل ًالثم ةهكافلاك موي
 . مايأ ةثالث نم رثكأ اهيف طرتشي نأ زوجي مايأ ةثالث يف اهيلع

 ناك ءاوس :ش ( ةمولعم ةدم ىمس اذإ زوجي ) :م : دمحمو فسوي وبأ يأ :ش (.الاقو ) :م

 ثيدحل) :م دمحأ لاق امهلوقبو عامجإلاب زوجي ال ًادبأ رايخلا طرش ولو « رثكأ وأ ةنس وأ ًارهش
 نم بجعلاو ءًادج بيرغاذه :ش“" ( نيرهش ىلإ رايخلا زاجأ هنآ -امهنع هللا يضر -رمع نبا
 هدانسإ سفنو « نيرهش ىلإ رايخلا زاجأ الب يبنلا نأ رمع نبا ثيدح امهلو : لاق هنأ لمكألا
 . ال يبنلا ىلإ عفري فيكف « حصي مل رمع نبا ىلإ

 رايخلا طرش رمع نبا نأ : «ريغصلا عماجلا» حورش يف انباحصأ ىور دقو : يزارتألا لاقو

 . مالسإلا رخفركذ اذك ‹ نيرهش

 نع يور «فلتخملا» يف لاقو « ًارهش رايخلا طرشب عاب رمع نب هللا دبع نإ : يباتعلا لاقو

 يكاكلا لدتساو « تبثي ملاذه لكو « ًارهش رايخلا يرتشملل لعجو ةيراج عاب هنأ رمع نبا
 ةجاحلل عرش اغإ رايخلا نألو ) :م "«مهطورش دنع نوملسملا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب امهل

 . اًدج بيرغ : یعلیزلا ظفاحلا لاق (1)

 . هجیرخت قبس (۲)



 ةفينح يبألو « نمثلا يف ليجأتلاك راصف « رثكألا ىلإ ةجاحلا سمت دقو ‹ نبغلا عفدنيل يورتلا ىلإ

 نم انيور امل سايقلا فالخب هانزوج امنإو ‹ موزللا وهو« دقعلا ىضتقم فلاخي رايخلا طرش نأ
 يبأ دنع زاج ثالشلا يف زاجأ اذإ هنآ الإ ةدايزلا تفتناو هيف ةروكذملا ةدملا ىلع رصتقيف صنلا

 هررقت لبق دسفملا طقس هنآ هلو « ؟ًرثاج بلقني الف ًادساف دقعنا هنإ لوقي وه ءرفزل اًنالخ ةفينح

 ‹ سلجلا يف هملعأو مقرلاب عاب اذإ امك ازئاج دوعيف

 يف ليجأتلاك راصف رثكألا ىلإ ةجاحلا سمت دقو نبغلا عفدنيل ) :م ركفتلاو لمأتلا يأ :ش ( يورتلا ىلإ

 دقعلا ىضتقم فلاخي ناك نإ اهريثكو ةدملا ليلق يف زوجي نمثلا يف ليجأتلا نأل :ش ( نمشلا

 اغإو ‹ موزللا وهو ‹ دقعلا ىضتقم فلاخي رايغلا طرش نأ ةفينح يبألو ):م اذه اذكف « ةجاحلا لجأل

 رصتقيف ) :م روكذملا ذقنملا نب نابح ثيدح وهو :ش ( صنلا نم انيور اه سايقلا فالخب هانزوج

 اذإ هنأ الإ ) :م مايأ ةثالث ىلع :ش ( ةدايزلا تفتناو ) :م صنلا يف ىأ :ش ( هيف ةروكذملا ةدملا ىلع

 زوجي ال هانعمو « اهنم رثكأ زوجي الو : هلوق نم ءانثتسا :ش ( ةفينح يبأ دنع زاج ثالثلا يف زاجأ

 .زاج ثالثلا يف رايخلا هل نم زاجأو اهنم رثكألا ركذ ول نكل « اهنم رثكأ

 لوألاو « روكذملا هيجوتلاب ةروكذملا ةدملا ىلع رصتقيف : هلوق نم ءانثتسا نوكي نأ زوجيو

 :ش ( هنإ :لوقي ) :م -هللا همحر -رفز يأ :ش ( وه ) :م لمأت :ش ( رفزل اًقالخ) :م :هلوقل ىلوأ

 طقسأ مث « نيمهردلاب مهردلا عاب اذإ امك :ش ( ًازئاج بلقني الف ًادساف دقعنا ) :م دقعلا نإ يأ

 حاكن ةحصب مكحي ال ةعبارلا قلط مث ةوسن عبرأ هتحتو ةأرما حكن ولامك ء دئازلا مهردلا

 ىلإ دوعي ال هنإف « رمخلا لطر طقسأ مث « رمخ نم لطرو فلأب ًادبع ىرتشا ول امكو « ةسماخلا

 :ش ( دسفملا طقسا ) :م رايحلا هل نم نأ يأ :ش ( هنآ ) :م ةفينح يبأالو يأ :ش ( هلو ) :م

 . مايأ ةثالث يضمب هتوبثو هموزل يأ :ش ( هررقت لبق ):م عبارلا مويلا طارتشا وهو

 يف دقعلا اذه مكح يف اوفلتخا -هللا مهمحر- انخياشم نأ ملعا :ش ( ازئاج دوعيف ) :م

 ‹ اًحيحص بلقني مث « ًادساف دقعني هنأ ىلإ نويقارعلا بهذف « ةفينح يبأ لوق ىلع ءادتبالا

 -يسخرسلا ةمئألا سمش لام هيلإو- ناسارخ لهأ بهذو عبارلا مويلا لبق طرشلا رايخ فذحب

 . فوقوم هنأ ىلإ

 ىلع ليلعت هررقت لبق دسفملا طقسأ هنأ فنصملا لوقف « دسف عبارلا مويلا نم ءزج ىضم اذإف

 مقرلا :ش ( سلجلا يف هملعأو مقرلاب عاب اذإ امك ) :م : هلوقباذهل ريظنلا ركذو « ىلوألا ةياورلا

 . متخلاو ةباتكلا لصألا يف

 نأ انه اه دوصقملاو «اذكو اذك اهنمث نأباهملعي يأ بايثلا مقري رجاتلا « برخملا » يفو
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 نإ: ليق اذهلو « دقعلاب دسفملا لصتي مل كلذ لبق زاجأ اذإف « عبارلا مويلا رابتعاب داسفلا نألو
 « طرشلا فذحب داسفلا عفتري مث ادساف دقعني ليقو « عبارلا مويلا نم ءزج يضمب دسفي دقعلا
 ء زاج امهنيب عيب الف مايأ ةثالث ىلإ نمثلا دقني مل نإ هنأ ىلع ىرتشا ولو . لوألا هجولا ىلع اذهو

 ‹ فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع زوجي ال مايآ ةعبرأ ىلإو

 يرتشملا ملعي الو « بوثلا نمث هريغ وأ لالدلا اهب ملعي ةباتكلاك ةمالعب بوثلا ىلع عئابلا ملعي

 . كلذ

 عيبلا دقعنا رادقملا ملعي نأ ريغ نم يرتشملا لبقو « همقرب بولا اذه كتعب : لاق نإف

 نألو) م : : هلوق قافتالاب ًازئاج بلقنا ليقو « سلجملا يف مقرلا ردق يرتشملا ملع نإف ءادساف

 . ةيناثلا ةياورلا ىلع ليلعت :ش ( عبارلا مويلا رابتعاب داسفلا

 ةثالثلا مايألاب عبارلا مويلا رابتعاب دسفملا انإو « دقعلل دسفم ريغ رايخلا طارتشا نأ هريرقتو
 لصتم :ش ( ليق اذهلو ) :م احيحص ناكف :ش ( دقعلاب دسفملا لصتي مل كلذ لبق زاجأ اذإف ) :م
 ءزج يضمب دسفي دقعلا نإ ) :م وهو نييناسارخلا بهذم ىلع ررق ىذلا وهو داسفلا نألو « هلوقب

 . اًقنآ ررقت ام ىلع :ش ( عبارلا مويلا نم

 ( طرشلا فذحب داسفلا عفتري مث ) :م نييقارعلا بهذم ىلع اذه :ش ( ًادساف دقعنی : لیقو ) :م

 . ًادساف هداقعناب لوقلا يأ :ش (اذهو ) :م اًضيأ رمام ىلع :ش

 ليلعتلا يأ :ش ( لوألا هجولا ىلع) :م ميقتسيامنإ طرشلا فذحب داسفلا عافترا مث
 ءداسفلا نأل : هلوق وهو ىناثلا ليلعتلا ىلعامأو « هرخآ ىلإ دسفملا طقسأ : هلوق وهو ءلوألا
 باوجلاو « طرشلا فذحب داسفلا عافترا نكي الف ًادساف دقعني مل هنأل « ميقتسي الف هرخآ ىلإ

 ‹ هعفد نكي ملف ءلدبلا وهو «دقعلا بلص يف اهيف داسفلا نأ لئاسملا نم رفز هيلع ساق امع
 امهنيب عيب الف مايأ ةثالث ىلإ نمشلا دقني مل نإ هنأ ىلع ىرتشا ولو ) :م نکمأف هطرش يف انتلأسم يفو
 كلامو يعفاشلاو رفزذخ ذحخأ هبو هزاوج ىبأي سايقلاو « دقنلا رايخ اذه ىمسيو :ش ( زاج

 . ءيجيام ىلع دقعلا هيضتقي ال طرش هنأل «-مهنع هللا يضر -دمحأو

 ال ):م اننيب عيب الف مايأ ةعبرأ ىلإ نمشلا دقني مل نإ لاق ول ينعي :ش ( مايأ ةعبرأ ىلإو ) :م

 يبأ عم فسوي يبأ لوق فنصملا ركذ: يزارتألا لاق :ش ( فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ءزوجي

 دمحم ركذي ملو « «ريغصلا عماجلا» حرش يف اًضيأ ديهشلا ركذ كلذكو « ىرتامك ةفينح
 . «ريغصلا عماجلا» لصأ يف فسوي يبأ فالخ

 هنأ فسوي يبأ نع كلام يبأ نب نسحلا ىورو «لوألا فسوي يبأ لوق هركذ يذلا اذهو

 حرش » يف ثيللا وبأ هيقفلا ركذ اذك دمحم لوق وه امك عيبلا زوجي : لاقو « لوقلا اذه نع عجر

oY 



 لصألاو . اعيمج مهلوق يف زاج ثالثلا يف دقن نإف« رثكأ وأ مايأ ةعبرأ ىلإ زوجي : دمحم لاقو

 نع زرت دقنلا مدع دنع خاسفنالا ىلإ تسم ةجاحلا ذإ « رايخلا طارتشا ىنعم يف اذه نأ هيف

 ̂ ةدايزلا ىفنو « هب قحلملا يف هلصأ ىلع ةفينح وبأ رم دقو « هب اًقحلم نوكيف « خسفلا يف ةلطاممل
 ‹ ثالثلا ىلع

 . «ريغصلا عماجلا

 : ةموظنملا بحاص لاق ىنعملا اذهلو

 لقعاف هيف طسوألا برطضاو

 وأ مايأ ةعبرأ رايخلا طرش دنع زوجي امك :ش ( رثكأ وأ مايأ ةعبرأ ىلإ زوجي : دمحم لاقو ) :م

 ةلأسملا يف مايأ ةثالث يف يأ :ش ( ثالفلا يف ) :م نمثلا يرتشملا يأ :ش ( دقن نإف) :مرثكأ

 مهمحر- دمحمو فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق يف يأ :ش ( اًعيمج مهلوق يف زاج) :م٠ةروكذملا

 . - ىلاعت هللا

 عيب الف مايأ ةثالث ىلإ نمشلا دقني مل اذإ هنأ طرشل ءارشلا يف يأ :ش ( هيف لصألاو) :م

 ىنعم نأل :ش ( رايخلا طارتشا ىنعم يف ):م طرشلا اذهب ءارشلا يأ :ش (اذه نأ ) :م امهنيب

 نإ انهاهاذكف « عيبلا خسف ريدقت ىلع هدقن مدعو « عيبلا ةزاجإ ريدقت ىلع « نمثلا دقن رايخلا

 . عيبلا خسفناف دقني مل ءاش نإو « عيبلا متف نمثلا دقن ءاش

 :م ةعفادملا نع يأ :ش ( ةلطامملا نع أزرحت دقنلا مدع دنع خاسفنالا ىلإ تسم ةجاحلا ذإ ) :م

 اذه ركذ هنأك « دقنلا مدع دنع خاسفنالا ىلإ تسم ةجاحلا :هلوقل ليلعتاذهو :ش ( خسفلا يف)

 عفدنت ةجاحلا نأل خاسفنالا ىلإ ةسام ةجاحلا نأ ملسن ال : لاقي نأب « هيلع دري لاؤسل اًباوج

 ىلإ ةجاح الو « خسف ءاش نإو زاجأ ءاش نإ رايخلاب ىرتشا اذإ هنأل « رايخلا طرشب ءارشلاب

 . ةجاح الب دقعلا اذه حيحصت

 نأ رايخلا هل نمل سيل نكل «رايخلا طرشل ءارشلاب نوكي خسفلا نأ اذه : هباوج يف لاقف

 ناك اذإف « خسفلا يف ذئنيح ةلطامملا لصحتف « دمحمو ةفينح يبأ دنع ةبحاص ةرضح ريغب خسفي

 . طرشلا رايخب يأ :ش ( هب اًمحلم نوكيف ) :م كلذك

 ىلع ةدايزلا ىفنو ) :م طرشلا رايخ وهو :ش ( هب قحلملا يف هلصأ ىلع ةفينح وبأ رم دقو ) :م

 يف هلصأ ىلع ىشم ةفينح ابأ نأ لصاحلاو « دقنلا رايخ وهو «قحلملا يف اذكف :ش ( ثالثلا

 . مايأ ةثالث نم رثكأ هدنع زوجي ال ثيح < رايخلا طرش

 ۴ 4 رتاج عيب يف الإ يف وه :م . ةدسفملا عاطقنال اًرتأج ميلا ناكف « ثالثلا ف مثلا دقت اذإ الإ هانعم ف وهام الكف
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 هذه يفو سايقلاب اذه يفو < رثألاب لصألا يف ذخأ فسوي وبأو « ةدايزلا زيوجت ىف دمحم اذكو
 طارتشاو « طرشلاب اهقلعتل ةدساف ةلاقإ هيف طرش عيب هنآ وهو « رفز لام هيلإو « رخآ سايق ةلآسملا

 . انيب ام ناسحتسإإلا هجوو « ىلوأ دسافلا طارتشاف « دقعلل دسفم هيف اهنم حيحصلا

 سس
 قحلملاو لصألا يف :ش ( ةدايزلا زيوجت يف ) : م هلصأ ىلع دمحم رم اذكو يأ :ش ( دمحم اذکو)

 . هانعم يف ناك ام اذكف ةمولعم ةدملا تناك اذإ مايأ ةثالث نم رثكأ رايخلا طرش زوجي هدنع نأل ۰ هب

 دقني ملدا : هلق يف ماب ةڻالث يف ذأ ي : ش ( رئالاب لصألا يف ذخأ فسوي وبأو) :م

 ی ر یم یی یال عال رشف يف تیل رب بتل

 مل نإ هنأ ىلع ةيراج رمع نب هللا دبع نم تعب ىتم لاق ءاصربلا نبا ىلوم ناميلس نع جيرج

 هئارظن نم دحأ نع دري ملو « عيبلا اذه رمع نبا زاجأف « اننيب عيب الف مايأ ةثالث ىلإ نمشلا دقني

 . هفالخ

 « سايقلاب دقنلا رايخ يف مايأ ةثالث ىلع دئازلا يف ذخأ يأ :ش ( سایقلاب اذه يفو ) :م
 لاقو « ةدايزلا يف دقنلا رايخ يف صنلا درو امو . دقنلا رايخ يف ثالثلاب ديقم صنلا ينعي

 نيبو اذه نيب وهو قرف هنكلو « هيلإ عوج رملا هلوق ىلع اضيأ هلصأ ىلع رم فسوي وبأ : يزارتألا

 انهاه زوجي ملو . رايخلا طرش يف ةثالثلا ىلع ةدايزلا زوج ثيح «لوألا هلوق ىلع رایخلا طرش

 ذخأ كلذ ىلع داز ام يفو رثألادح زواجتي ملو « هانركذ يذلا وهو رمع نبا رث رثأ عبتا هنأل

 « ةدساف ةلاقإ هيف طرش عيب هنأل : رفز لاق امك ًالصأ عيبلا اذه حصي ال نأ سايقلا نأل «سايقلاب
 . ىلوأ ةدسافلا ةلاقإلا طرشبف لطاب ةحيحصلا ةلاقإلا طرشب عيبلاو  طرشلاب ةقلعم ةلاقإ يهو

 لام) :م سايقلا اذه ىلإو يأ :ش ( هیلو « رخآ سايق ) : م ةروكذملا :ش ( ةلأسملا هذه يفو ) : م

 (اهتلمعل ةدساف هلاقإ ) :م عيبلا يف يأ سش ( هيف طرش عی هل ) :م سایتلا اذ يا سش ( وهو رفز

 وهو ٠ د (دسافلا طارتشاف دقعلل دسفم هيف )م ميلا لبقي نأ طرشب اذه كتعب : :لاق نأب ةلاقإلا

 . عيبلا دسفي نأب :ش ( ىلوأ ):م ةلقعملا ةلاقإلاب عيبلا قيلعت

 «اًسايق اًضيأ مايأ ةثالث ىلإ زوجي ال عيبلا اذه نأ ينعي :ش ( انيب ام ناسحتساألا هجوو ) :م
 دنع خاسفنالا ىلإ تسم ةجاحلا نأ وهو « انيب ام ههجوو « اًناسحتسا هانزوج انکلو رفز لاق امک
 رايخلا طرش ىنعم يف اذه نأ ناسحتسالا هجو : لمكألا لاقو . يزارتألا هلاق اذك « دقنلا مدع
 ‹ خسفلا يف ةلطامملا نعأزرحت دقنلا مدع دنع خاسفنالا ىلإ تسم ةجاحلاذإ « ةجاحلا ثيح نم
 ىتح تکس ول كانه نأل « هانعم يف هنأ ملسن ال انأب درو « هب اًقحلم ناك هانعم يف ناك اذإو
 . لطب ةدملا تضم ىتح تكس ولانه اهو « دقعلا مت ةدملا تضم
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 عم متت الو « ةاضارملاب ببسلا اذه مامت نأل ؛ هكلم نع عيبملا جورخ عني عئابلا رايخو : لاق

 هضبق ولف . عئابلا نذإب هضبق نإو « هيف فرصتلا يرتشملا كلي الو هقتع ذفني اذهلو ؛رابخلا
 اًقوقوم ناك هنأل ؛ كالهلاب خسفني عيبلا نأل ةميقلاب هنمض رايا ةدم يف هدي يف كلهو يرتشملا

 ‹ لحملا نودب ذافن الو

 ةدوجوم يهو ةجاجلا وهو « مكحلل طانلا ىنعملا ىلإ وه اغنإ قاحلإلا يف رظنلا نأب بيجأو

 هدئاوف يف هللا همحر نيدلا ريهظ مامإلا يضاقلا لاقو . هب ربتعم الف كلذ ىلع دئازلا امأو « امهيف

 الو « عيبلا دسفي ماي ةثالث ىلإ نمشلا دقني مل اذا هنأ يهو « اهظفح نم دب ال ةلأسم انه اه

 ناك ول مث ‹ ذفني ال عئابلا دي يف ناك نإو « هقتع ذفن هدي يف وهو يرتشملا هقتعأ ول ىتح خسفنت

 امهنيب عيب الف نمثلا در نإ عئابلا نأ ىلع نمثلا دقنو ادبع لجر ىرتشا نأب عئابلل طرشلا اذه
 نوكي عيبملا يرتشملا ضبق اذإ ىتح « طرشلا رايخ ةلزنب ريصيو « طرشلا اذهب عيبلا زاج

 . ذفني عئابلا هقتعأ ولو « هقتع ذفني ال يرتشملا هقتعأ ولو « ةميقلاب هيلع اًنومضم

 داز ولو « عامجإلاب حص مايأ ةثالث رايخلاب كتلعج عيبلا : امهدحأ لاق ول «ىبتجملا» يفو

 لاقو . حيحصلا عيبلاب قحلملا دسافلا طرشلاك يعفاشلاو رفزو ةفينح يبأ دنع عيبلا دسف قلطأ وأ

 هيلإ رظناو هذخ : عئابلا لاق ولو « رايخلا طرش يفامك « زوجي : دمحأو دمحمو فسوي وبأ

 همدختسيو هلغي نأ هل نأ ىلع « رايخلاب هنأ ىلع عاب رايخ وهف ةرشعب هتذخأ هتيضر نإف موبلا
 . نمثلا نم ةصح هل رمثلا نأل زوجي ال هرمث نم لكأي نأ ىلعو « هرايخ ىلع وهو زاج

 :م ةلعلا يأ :ش ( ببسلا اذه مامت نأل « هكلم نع عيبملا جورخ عنمي عئابلا رايخو :لاق ) :م

 . ةيعرشلا هتقيقح يف ًالخاد ءاضرلا نوكل :ش (ةاضارملاب)

 ال ىنعمو امسا ةلع هب ريصي هب عيبلا نأل :ش ( رايخلا عم ) :م ةاضارملا يأ :ش ( متت الو ) :م

 لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م . هبحاص كلم ىلع يقبف كلم ا وهو « هب مكحلا ءادتبا عنمف « امكح

 ء هيف فرصتلا يرتشملا كلي الو ) :م عئابلا قتع يأ :ش ( هقتع ذفني):م هبحاص كلم ىلع هنوك

 رايخلا ةدم يف هدي يف كلهو يرتشملا هضبق ولف ) :م عئابلا رايخ لجأل :ش ( مئابلا نذإب هضبق نإو

 وهو ‹ نمثلاب هنمض هجو يفو كلامو « روهشملا هجولا يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( ةميقلاب هنمض
 نامض الف اًتيمأ نوكيف كلاملا نذإب هضبق هنأل هنمضي ال ىليل يبأ نبا لاقو « دمحأ لوق سايق

 هيلع دوقعملا نأل كلذو « ةميقلاب نومضم هب خسفنملاو :ش ( كالهلاب خسفني عيبلا نأل ) :م هيلع

 :م هلوق ىنعم وهو « ةراجإلااهقحلت الف ءاهيف هيلع دقعلا ءادتبا زوجي ال هلاح ىلإ راص كالهلاب

 « ردقم لاؤس باوج هنأك :ش ( لحما نودب ذافن الو ) :م مكحلا قح يف يأ :ش ( اًفوقوم ناك هنأل )

 ناك اذإف « كالهلاب تاف هنأل لحملا نودب مكحلل ذافن ال هنأ باجأف ًافوقوم راص مل : ليق هنأك
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 الو عيبلا خسفنا عئابلا دي يف كله ولو « ةميقلا هيفو « ءارشلا موس ىلع هدي يف اًضوبقم يقبف

 كلم نع عيبملا جورخ عنمي ال يرتشملا رايخو : لاق . قلطملا حيحصلاب ارابتعا يرتشملا ىلع ءيش
 هل نم كلم نع لدبلا جورخ عني امنإ رايخلا نأل اذهو « مزال رخآلا بناج يف عيبلا نأل ؛ عئابلا

 : الاقو « ةفينح يبأ دنع هكلمي ال يرتشملا نأ الإ :لاق . رخآلا نود هل ارظن عرش هنأل ؛ رايخلا

 الو كلام ىلإ ال ًالئاز نوكي يرتشملا كلم يف لخدب مل ولف عئابلا كلم نع جرخ امل هنأل ؛ هكلمي

 يف عيبملا لخدي هنأب انلق ولف ‹ هكلم نع نمثلا جرخي مل امل هنآ ةفينح يبألو ‹ عرشلا يف هب انل دهع

 نالدبلا عمتجال هكلم

 :ش ( هيفو ) :م ‹ يرتشملا بلط ىلع يأ :ش ( ءارشلا موس ىلع هدي يف اًضوبقم يقبف ) :م كلذك

 . « هريغو عطقألا حرش» يف اذك « لثملا بجي اًيلثم ناك نإو ايلثم

 ناك اذإ اًتومضم نوكي اغنإ يرتشملا موس ىلع ضوبقملا نأ «ةميتيلا» يفو : يكاكلا لاقو

 ال كلهف بهذف هتيرتشا هتيضر نإف « بوثلا اذهب بهذأ دق : لاق اذإ هنأ ىتح ٠ ىمسم نمثلا

 :م . ىوتفلا هيلعو « هتميق نمض كلهف هب بهذف ةرشعب هتيرتشا هتيضر نإ: لاق ولو . نمضي

 حيحصلا عيبلا ىأ :ش ( حيحصلاب ًارابتعا ىرتشملا ىلع ءيش الو عيبلا خسفنا عئابلا دي يف كله ولو)

 عئابلا دي يف كله ول هيف عيبلا نإف «تابلا عيبلا وهو «رايخلا نع قلطملا يأ :ش ( قلطملا ) :م

 ملسملا لاحل المح كلذك دسافلا يف مكحلا نأ عم حيحصلا ركذ اغنإو . اذه اذكف « عيبلا خسفني

 ال يرتشملا رايخو ):م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م دسافلا نود هب قيلأ حيحصلا ذإ حالصلا ىلع

 :ش ( مزال رخآلا بناج يف عيبلا نأل ) :م قافتالاباذهو :ش ( عئابلا كلم نع عيبملا جورخ عنمي

 (اذهو) :م خسفلا نم عئابلا نكمتي ال ىتح هنم يضرملا مامتل تباث مزال ىنعمو . عئابلا وه رخآلا

 :م هنأل « رايخلا هل نم كلم نع لدبلا جورخ عني اغنإ رايخلا نأل يأ :ش ( هنأل ؛ رايخلا هل نم كلم

 عنام رايخلا نأل « رايخلا هل سيل يذلا رخآلل عرشي مل ينعي :ش ( رخآلا نود هلآرظن عرش)

 ةفينح يبأ دنع ) عيبملا يأ :ش ( هكلمي ال يرتشملا نأ الإ ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يأ :ش ( هنآال ) :م دمحأو كلامو لوق يف- هنع هللا يضر- يعفاشلا لاق هبو :ش ( هکلمي :الاقو

 دهع الو كلام ىلإ ال ًالئاز نوكي يرتشملا كلم يف لخدي مل ولف عئابلا كلم نع جرخ امل ) :م عيبملا نأل

 . ةبئاسلاك راصف :ش ( عرشلا يف ) :م دوهعم ريغ نیعب :ش (هب انل

 كلم نع يأ :ش ( هكلم نع نمللا جرخي ی ملال ) :م نأشلا يأ :ش ( هنأ ةفينح يبألو ) : م

 ( نالدبلا عمتجال ) :م يرتشملا كلم يف يأ :ش ( هکلم يف عيبملا لخدي هنآب انلق ولف ) :م يرتشملا
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 يضتقت ةضواعملا نأل ؛ عرشلا يف هل لصأ الو «ةضواعملل اًمكح «دحاو لجر كلم يف

 ابر كلملا تبث ولو ‹ ةحلصملا ىلع فقيف ىورتيل يرتشملل ًارظن عرش رايخلا نالو ةاواسملا

 ‹ نمثلاب كله هدي يف كله نإف : لاق . رظنلا توفيف هبيرق نوكي نأب « هرايتخا ريغ نم هيلع قتعي

 مكح ثيح نم ينعي :ش ( ةضواعملل امكح دحاو لجر كلم يف ) :م نمئملاو نمثلا يأ :ش

 ءدبعلا قبأ اذإ بصاغلا ىلع بجي نامضلا نأل ءربدملا بصغ نامض نع هب زرتحاو ٠ ةضواعملا

 . ةضواعم نامض ال ةيانج نامض كلذ نأل نالدبلا عمتجيف هالوم كلم نع ربدملا جرخي الو

 بر هكلي هيف ملسملا : تلق . هكلم يف هيف ملسملاو لاملا سأر كلي هيلإ ملسملا : تلق نإف

 تاعايبلا رئاسك وهو لجألا بونص هيف زاج اذهلو نمثلا مكح هل نأل « هيلإ ملسملا ةمذ يف ملسملا

 ةرجألا عامتجا مكيلع دري تلق نإف نالدبلا عمتجي الف يرتشملا ةمذ يف نمشلا كليب عئابلا نإف

 ةمودعم عفانملا نأل عامتجالا ملسن ال : تلق. ةرجألا ليجعت طرش اذإ رجؤملا كلم يف عفانملاو

 . نذإ عامتجا الو رجأتسملا اهكلم تثدح اذإف عامتجالا نوکي فيکف

 اًمكح دحاو لجر كلم يف نيلدبلا عامتجال لصألا يأ :ش ( عرشلا يف هل لصأ الو ) :م

 يف عيبملا لخدي نأ يهو « ةيفكملا ةاواسملا ينعي :ش ( ةاواسملا يضتقت ةضواعملا نأل ) :م ةضواعملل

 لمأتيل يأ :ش (ىورتيل يرتشملل آرظن عرش رايخلا نألو ) عئابلا كلم يف نمشلاو « يرتشملا كالم
 ريغب هيلع قتعب امر ) :م يرتشملا كلم يف يأ :ش ( كلملا تبث ولو ةحلصملا ىلع فقيف ) :م ركفتيو
 :م هرایتخا ريغ نم هيلع قتعیف :ش ( هبیرق ) :م عيبملا ىأ :ش ( نوکی ناب ) :م هلال :ش ( هرایتخا

 . ضقنلاب ةعوضوم ىلع ددرتي رمألا نأل :ش ( رظنلا توفيف)

 ةبعكلا يلوتم ىرتشا اذإ اب كلذ لطبي : انلق « عرشلا يف هل ريظن ال هلوق نع باوحلا امأو

 لطبيو ‹ ىرتشملا كلم يف لخدي الو عئابلا كلم نع لوزي ثيح اهتندسل اديبع وأ اهل ةراشإ

 . ةثرولا كلم يف لخدت الو « تيملا كلم نع لوزت هكرتلا نأل « نيدلاب ةقرغتسملا ةك رتلاب اًضيأ

 قحتسي ال امك « هب ةعفشلا قح هل نوكي ال نأ يغبني يرتشملل كلم ا تبثي مل ول :ليق نإف

 . عامجإلاب هعفشلا قح هل ناكو « ىنكسلا رادب هعفشلا

 دبعلا ةلزنمب اهكلم هنأل « اًقرصت اهب قحأ راص اهئارشب هنأل ةعفشلا قحتست اغنإ : انلق
 ولاذهلو« كلملا هل تبشي مل نإو ءارشلا اذهب ةعفشلا قحتسي هنإف هبنجب راد تعيب اذإ نوذأملا

 ‹ هنم رايخلا طاقسإ قاتعإلا ىلع همادقإو « هيف فرصتلاب قحأ راص هنأل هقتع ذفني يرتشملا هقتعأ

 يف عيبملا كله نإو يأ :ش ( هدي يف كله نإو ) :م يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م .«طوسبملا »يف ا.ذك

 ‹ نيهجولا يف نمثلا هيلعف اهدعب وأ رايخلا ةدم يف كله ءاوس :ش ( نمثلاب كله) :م يرتشملا دي

 . «ريغصلا عاجلا حرش» يف مالسإلا رخف لاق اذك
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 عنتي بيع هلخد اذإ هنأ قرفلا هجوو < عئابلل رايخلا ناك اذإ ام فالخب < بيع هلخد اذإ كلذكو

 ام فالخب « نمثلا همزليف مربنا دق دقعلاو « كلهيف بيع ةمدقم نع ىرعي ال كالهلاو ء درلا

 . فوقوم دقعلاو ‹ كلهيف عئابلا راي اًمكح درلا عنتم ال بيعلا لوخدب نأل ؛مدقت

 لقنو « عئابلا رايخك ةميقلاب كلهي :لوق يف -امهنع هللا يضر- يعفاشلاو رفز لاقو
 :م ءةدملا يف كله اذإ ةميقلا هيلع بجي -هنع هللا يضر- يعفاشلا دنع نأ فلتخملا نع يزارتألا
 هدر رذعتف رايخلا ةدم يف بيع عيبملا لخد اذإ نمشلا بجي كلذكو يأ :ش (بیع هلخد اذإ كلذكو)

 هدي يف هلخدف عيبملا يرتشملا ضبق اذإو : هرصتخم يف يخركلا لاقو . دقعلا ماربنال نمثلا همزلي

 «حاضيإلا» يفو . نمثلا همزليو « هيلع عيبلا مت هلعف ريغ وأ يرتشملا لعف نم ةميقلا صقني بيع
 اذإ هنأل «هرايخ ىلع وهف ضرملاك هعافترا زوجي بيع هكلم يف ثدحف يرتشملل رايخلا ناك اذإ
 اذإف « ثالثلا يف عفري نأ الإ حتفي نأ هل سيلو نكي مل نأك راصف « صقتلا عفترا ضرما لاز

 ينعي :ش ( عئابلل رايخلا ناك اذإ ام فالخب ) :م درلا رذعتل دقعلا مزل مئاق بيعلاو ثالثلا تضم
 . ةميقلا بجي رايخلا ةدم يف يرتشملا دي يف عيبملا كلهو مئابلل رايخلا ناك اذإ

 بجي ثيح هدي يف كلهو يرتشملل رايخلا ناك اذإ ام نيب ينعي :ش ( قرفلا هجوو ) :م

 :م ةميقلا بجي ثيح رايخلا ةدم يف يرتشملا دي يف كلهو عئابلل رايخلا ناك اذإ ام نيبو نمشلا
 كالهلاو «درلا عنتي ):م هل رايخلاو يرتشملا دي يف :ش ( بيع هلخد اذإ ) :م عييملا نأ يأ :ش (هنآ)

 . هيلإ ضفم ببس ىلع ءانب هنأل :ش ( بيع ةمدقم نع ىرعيال

 اًبيعم عيبلا نوكيف بيع ببسب كلذو « كالهلا قبسي بيع نع ىرعي ال كالهلا نأ هنايب
 نأ لاحلاو يأ :ش ( مربنا دق دقعلاو كلهيف ) :م هدر عنتما بيعلابف « كالهلا ىلع فرشأ نيح
 همزليف ) :م كلذك ناك اذإف « همكحأ اذإ اًماربإ رمألا مربأ عواطم مربنا ظفلو « مزلو تدق دقعلا
 اذِإ ام وهو :ش (مدقت ام فالخب ) :م دقعلا هيلع عقو يذلا نمثلا يرتشملا مزيف يأ :ش ( نمثلا

 . يرتشملا دي يف كلهف عئابلل رايخلا ناك

 مكحلا ثيح نم يآ :ش ( اًمكح درلا عنتمي ال ) :م كالهلا لبق :ش ( بيعلا لوخدب نأل ) :م

 دقعلاو كلهيف ) :م اًمربنم دقعلا نكي مل درلا عنتي مل املف هرايخ لجأل يأ :ش ( ئابلا رايخل) :م

 ملو ءارشلا موس ىلع ضوبقملا نم ًالاح ىندأب سيل هنأل « ةميقلا همزليف « ذئنيح :ش ( فوقوم

 . دقعلا ماربنا مدعل نمثلا همزلي

 زوجي اًبيع ناك ول امأو « ديلا عطقك رايخلا ةدم يف عفتري ال بيع يف اذه مث : يكاكلا لاقو

 دعب عفتري مل ولو « هعافترا دعب خسفلا هلف « ةدملا يف لاز اذإ رايخ ىلع وهف ضرملاك هعافترا
 . «حاضيإلا» يفاذك « درلا رذعتل دقعلا مزل ةدملا يضم
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 نم هل امل اهكلمي مل هنأل ؛ حاكنلا دسفي مل مايأ ةئالث رايخل اب هنأ ىلع هتأرما يرتشا نمو : لاق

 اهصقني ءطولا نأل ؛ اركب تناك اذإ الإ حاكنلا مكحب ءطولا نأل اهدري نأ هل اهئطو نإو . رايخلا

 يهو «ةلصخ يف الإ « ناك هجو يأب بيع لك يف يرتشملا رايخ لطبي : فسوي يبأ نعو
 زاجأ ءاش نإو هدر ءاش نإ « هرايخ لطبي الف عئابلا لعفب يرتشملا دي يف لصح اذإ ناصقنلا نأ

 امهريغو لامجلاو نسحلاك عيبملا يف ةدلوتم ةلصتم ةدايز يفو ‹ شرألا عئابلا نم ذخأو عيبلا

 . فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع عيبلا دسفيو « هرايخ لطبي

 ‹ هنم ةدلوتم ريغ ةلصتم ةدايزلا تناك ولو « هرايخ ىلع وهو درلا عني ال :دمحم لاقو

 هنم ةدلوتم ةلصفنم ةدايزلا تناكولو « عامجإلاب درلا عني ال امهريغو ةطايخلاو غصلاك

 دقعنيو«رايخلا لطبيو « درلا عني فوصلاو نبللاو « رمتلاو« رقعلاو « شرألاو «دلولاك

 .دقعلا

 حنيال « ةبهلاو ‹ ةقدصلاو « ةلغلاو « بسكلاك ةدلوتم ريغ ةلصفنم ةدايزلا تناك ولو

 دري درلا راتخاالإو ‹ لصألا عم هل دئاوزلاف عيبال راتخااذإ هنأ الإ « هرايخ ىلع وهو «درلا

 .دئاوزلا نود لصألا امهدنعو . ةفينح يبأ دنع دئاوزلا عم لصألا

 ةلالث رايخلاب هنأ ىلع هتأرما ىرتشا نمو ) :م :“ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
 ناك اذإ رايخلا نأ وهو « هركذ مدقتملا لصألا ىلع بترتت لئاسم هذه :ش ( حاكنلا دسفي مل مايأ

 امهدنعو « ةفينح يبأ دنع يرتشملا كلم يف لخدي الو عئابلا كلم نع عيبملا جرخي يرتشملل

 مل هنأل ) :م حاكنلا دسفي مل مايأ ةثالث رايخلاب هنأ ىلع هتآرمآ ىرتشا اذإ اذه ىلعف « لخدي

 . هتأرما كلي مل جوزلا نأل يآ :ش (اهكلمي

 « حاكنلا دسفي :دمحمو فسوي وبأ لاقو :ش ( اهدري نأ هل اهنطو نإو « رايخلا نم هل امل ) :م

 يتأي اركب تناك اذإ اهنأل « اًبيث ةأرملا تناك اذإ اميف ةلأسملا ليوأتو « اهدر عطتسي مل اهئطو نإف

 سيلو :ش ( حاكنلا مكحب ءطولا نأل ) :م ةفينح يبأ دنع اهدر هل زوجي اغإو ٠ بيرق نع اهمكح

 . رايخلا طقسي ىتح نيميلا كلم مكحب

 سيل اركب ةأرملا تناك اذإ يأ - اهدري نأ هل - هلوق نم ءانثتسا :ش ( اركب تناك اذإ الإ ) :م

 يضر : ليق نإف « اهنم ءزج رايتخا ةلزنمب راصف :ش (اهصقني ءطولا نأل ) :م اهدري نأ هل

 نوكيف درلا نم نكمت دقف رايخلا تبث اذإو ‹ ءطولا ىلعاهنكم دقفاهجوز ال هنأل ناصقنلاب

 ال لب «اهعابامدعب قاب ءاضرلا نأ ملسن ال انلقاهجوزامل هنأل .ناصقنلاب اًيضار

 ال :يناثلاو « زوجي : امهدحأ : ناهجو اهتطو لح يف -هنع هللا يضر- يعفاشللو . ىقبي

 . اهلك لاوقألا ىلع اهؤطو يرتشملل لحي مل هتأرما ريغ عيبلا ناك ول امأ « هصن وهو زوجي
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 كلمب اهأطو نأل اهدري مل اهئطو نإو . اهكلم هنأل حاكنلا دسفي : الاقو « ةفينح يبأ دنع اذهو

 يرتشملل كلملا عوقو ىلع ىنتبت اهلك تاوخأ ةلأسملا هذهلو « ًابيث تناك نإو درلا عنتميف نيميلا

 هقتع اهنمو « رايخلا ةدم يف هل ًابيرق ناك اذإ يرتشملا ىلع ىرتشملا قتع : اهنم همدعو رايخلا طرشب
 ريصبي هنأل ؛ تیرتشا نإ : لاق اذإ ام فالخب « رح وهفادبع تكلم نإ فلح يرتشملا ناك اذإ

 ‹ رايخلا طقسيف ءارشلا دعب قتعلل ئشنملاك

 ‹ ةفينح يبأ دنع ) :م انه ىلإ روكذملا يأ :ش ( اذهو ):م اًضيأ عئابلل لحي ال : دمحأ لاقو

 نأل اهدري مل اهنطو نإو ) :م هتأرما كلم يرتشملا نأل يأ :ش ( اهكلم هنأل حاكنلا دسفي :الاقو
 اهصقني ءطولا ناك ءاوس « اهل ًاراتخم ناك هنأل :ش ( ايث تناك نإو درلا عنتميف نيميلا كلب اهأطو

 نكت مل ول هنأ ىلعاوعمجأو عفترا دق امهدنع حاكنلاو نيميلا كلمب اهنطو هنأل اهصقني مل وأ
 . نيميلا كلم اهؤطو لصحي هنأل اهصقني مل وأ ءطولا اهصقن ءاوس ًاراتخم ريصي اهئطوب هتأرما

 طرشب يرتشملل كلملا عوقو ىلع ىنتبت اهلك ) :م رئاظن يأ :ش ( تاوخأ ةلأسملا هاذهلو ) :م

 امك يرتشملل كلملا عوقو مدع ىلع ىنتبتو يأ :ش ( همدعو ) :م امهبهذم وهامك :ش ( رايخلا

 :ش ( ىرتسشملا قتع ):م تاوحخألا نم يآ :ش ( اهنم ) :م - هللا همحر - ةفينح يبأ بهذم وه

 :ش ( هل ابرق ) :م ىرتشملا يأ :ش ( ناك اذإ ) :م ءارلا رسكب :ش ( يرتشملا ىلع ) :م ءارلا حتفب

 قتعي ال رايخلا طرشب هنم مرحم محراذ یرتشا اذإ ينعي :ش ( رايخلا ةدم يف ) :م يرتشملل يأ

 نإو ‹ عئابلا كلم ىلإ داع عيبلا خسف نإف « ناك امك هرايخو «هكلميب مل هنأل رايخلا ةدم يف هيلع

 الو نمثلا همزليو هكلم هنألءارشلا نامز نم هيلع قتعي امهدنعو نمثلا همزلو هيلع قتع هزاجأ
 ۰ . هرایخ یقبی

 ناك اذإ ) :م ءارلا حتفب ىرتشملا قتع يأ :ش ( هقتع ) :م تاوخألا نم يأ :ش ( اهنمو ) :م

 وهف ًادبع تكلم نإ لاق اذإ ىنعي :ش ( رح وهف ًادبع تكلم نإ فلح ) :م ءارلا رسكب :ش (يرتشملا

 مل هنأل رايخلا ةدم يف - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع قتعي ال رايخلا طرشب ًادبع ىرتشا مث رح

 قتعي رايخ اب هارتشاف رح وهف ًادبع :ش ( تیرتشا نإ : لاق اذإ ام فالخب ) :م امل اًقالخ هکلی
 تابثإ وهو ءاشنإلا نم :ش ( ئشنلاك ريصي هنأل ) :م عامجإلاب نمثلا همزليو هرايخ لطبيو هيلع

 دعب قتعلا ًأشنأ ولو  هدنع لسرماك طرشلاب قتلعملا نأل :ش ( ءارشلا دعب قتعلل ) :م نكي مل رمأ
 . قتع رايخلاب ءارشلا

 اذإ ةرافكلا نع بوني نأ يغبني ىشنملاك ناك ول : ليق نإف اذه اذكف :ش ( رايخلا طقسيف ) :م
 : هلوق حيحصتل ىشنملاك لعج اغنإ هنأب بيجأ « ةرافكلا نع ايوان هقتعب هيلع فولحملا ىرتشأ

 هنأل نيميلا تقو ةيرحلا هقاقحتسا دعب ةرافكلا نع هعوقو هريرحت ةرورض نم سيلو « رح وهف



 تدر ولو « ىزتجي امهدنعو « هدنع ءاربتسالا ىف هب ىزتجي ال ةدملا ى ةارتشملا ضيح نأ اهنمو

 اهنمو « ضبقلا دعب تدر اذإ بجي امهدنعو هدنع ءاربتسالا هيلع بجي ال عئابلا ىلإ رايخلا مكحب

 . امهل ًافالخ هدنع هل دلو مأ ريصت ال حاكنلاب ةدملا يف ةارتشملا تدلو اذإ

 :ش ( اهنمو ) :م . اذه كلذكف ةرافكلا نع ال قتعلل ءاشنإلا لمعي هيفو «قاقحتسالا يف ربدملاك
 :ش ( هب ئزتجي ال ) :م رايخلا ةدم يف يأ :ش ( ةدملا يف ةارتشملا ضيح نأ ) :م تاوحخألا نمو يآ

 رايخلا ةدم يف هدنع تضاحف اهضبقو مايأ ةثالث رايخلاب ةيراج ىرتشا اذإ ينعي هب يفتكي ال يأ

 اهئربتسي نأ هيلعو :ش (ءاربتسالا يف) :م ةضيحلا كلتب ءىزتجي الف يرتشملل تراصو اهراتخاف

 اهب :ش ( ئزتجي امهدنعو) :م - هللا همحر - ةفينح يب أ دنع يأ :ش ( هدنع ) :م یرخأ ةضيحب

 . ءاربتسالا يف

 :م ةيراجلا تداعو دقعلا خسف يرتشملا راتخا نإ ينعي ةيراجلا يأ :ش ( تدر ولو ) :م

 يبأ دنع يأ :ش ( هدنع ءاربتسالا ) :م عئابلا ىلع يأ :ش ( هيلع بجي ال عئابلا ىلإ رايخلا مكحب)

 دنع هريغ عئابلا ىلع اهكلمي مل هنأل هدعب وأ ضبقلا لبق خسفلا ناك ءاوس - هللا همحر- ةفينح

 :ش (ضبقلا دعب تدرا ذإ) :م ءاربتسالا يأ :ش (بجي امهدنعو) :م - هللا همحر - ةفينح- يبأ

 ناك نإو «ءيش هيلع بجي ال ضبقلا لبق خسفلا ناك نإو ءاهكلم يرتشملا نأل «خسفلا مكحب

 ىلعف عيبلا زاجأ نإف «هكلم نم جرخت مل اهنأل ءاربتسالا هيلع بجي الف دقعلا خسفف عئابلل رايخلا

 حرش يف اذك اعيمج مهلوق يف ةفنأتسم ةضيحب ضبقلاو « عيبلا زاوج دعب اهئربتسي نأ يرتشملا

 هل دلو مأ ريصت ال حاكنلاب ةدملا يف ةارتشملا تدلو اذإ) :م تارخألا نم يأ :ش (اهنمو) :م عطقألا

 نم دب ال : ةياهنلا بحاص لاق :ش (امهل اًقالخ) :م - هللا همحر - ةفينح يبأ دع يأ :ش (هدنع

 وأ يرتشملا ضبق لبق رايخلا ةدم يف تدلوو ةحوكنم ىرتشا هانعم نوكي نأ امإ : نيليوأت دحأ

 ال رايخلا طرشب اهارتشا مث ءارشلا لبق ًادلو هنم تدلوو هتحوكنم تناك يتلا ةمألا ىرتشا نوكي

 ال : هلوقلاًقرظ ةدملا يف هلوق ناك اذه ىلعو « امهل اًقالخ هدنع رايخلا ةدم يف هل دلو مأ ريصت
 . ةدالولا فرظ ال هل دلو مأ ريصت

 يف هل دلو مأ ريصت ال حاكنلاب ةارتشملا تدلو اذإ همالك ريدقتو : هللا همحر- لمكألا لاقو

 انيرجأ ول هنأل نيليوأتلا دحأ ىلإ انجتحا اغإ : لاق « ىرت امك يظفل ديقعت هيفو « رايخلاةدم

 رايخلا ةدم يف تدلو مث اهضبقو رايخلا طرشب هتحوكنم ىرتشا اذإ هنإ : انلقو . ظفللا رهاظ ىلع

 ةيراجلا تبيعت امدعب اهدر نكي الو بيع ةدالولا نأل « طرشلا رايخ لطبيو قافتالاب عيبلا مزلي

 رايخلا طرشب يرتشملا دي يف

 اذإ رايخلا طرشب ةارتشملا نأل ؛لكشم فنصللا مالك رهاظ : هللا همحر - يزارتألا لاقو

 يف ال مدآ ينب يف بيع ةدالولا نأل بيعلا ثودحل نمثلا مزليو رايخلا لطبي رايخلا ةدم يف تدلو
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 لام نم كله ةدملا يف هدي يف كلهف عئابلا دنع هعدوأ مث عئابلا نذإب عيبملا يرتشملا ضبق اذإ اهنمو

 رابتعاب عاديإلا ةحصل يرتشملا لام نم امهدنعو « هدنع كلما مدعل « درلاب ضبقلا عافترال ئابلا

 . كلملا مايق

 قافتالاب دلو مأ ةدملا يف ةدالولاب ةيراجلا ريصت نأ اذه ىلع يغبنيف اًناصقن بجوي نأ الإ مئاهبلا

 ةارتشملا نإ :لوقي اذه ىلعف اًميلس ضبق امك هدري نأ هنكمي ال يرتشملا دي يف بيعت اذإ عيبملا نأل

 ئال دت دلو مآ ریصت الف ضبقلا لبق تناك ةدالولا نكل رايخلا ةدم يف حاكنلاب تدلو
 هلبق وأ ضبقلا دعب عقت : نأ امإ ةدالولا نأل همالك لامتحالااذه ىلعانلمح اغإو ءامهل

 همحر- يكاكلا لاقو « نيهجولا نيذه دحأ تدرأ : لوقي نأ - هللا همحر - فنصمللو

 «طوسبملا» يف ركذ هنإف ضبقلا لبق تدلو اذإ اذه حاكنلاب ةدملا يف ةارتشملا تدلو اذإ : هلوق : هللا

 لیلد اذهف < ‹ عامجإلاب هدلو مآ ري ريصتو ةدالولاب تبيعت اهنأل هرايخ عطقني يرتشملا دنع تدلو ولو

 مأ ريصت - هنع هللا يضر - يعفاشلا دنعو « ضبقلا لبق ةدالولا تناك اذإ نتملا يف ركذام نأ ىلع

 تدلو ول اهنأل ضبقلا لبق ةدالولا تناك اذإ اذه اًضيأ : - هللا همحر - ةعيرشلا جات لاقو

 . هل دلو مأ ريصتو قافتالاب يرتشملل كلملا تبثيو رايخلا هطقسي هدعب

 دارملا لصحل ضبقلا لبق ينعي هرخآ ىلإ ةارتشملا تدلو ول :هلوق بيقع ليق ول : تلق

 . مالكلا ليوطت نع ىفتكاو

 ىرتشا ينعي :ش ( ئابلا نذإب عيبملا يرتشملا ضبق اذإ ) :م تاوخألا نمو يآ :ش ( اهنمو ) :م

 ةدم يف :ش ( عئابلا دنع هعدوأ مث ) :م عئابلا نذإب هضبقف مايأ ةثالث رايخلاب هنأ ىلع هنيعب اًئيش

 رايخلا ةدم يف يأ :ش ( ةاملا يف ) :م عئابلا دي يف عيبملا كلهف يأ :ش ( هدي يف كلهف ) :م رايخلا

 حصت مل ةعيدولا نأل :ش ( هدنع كلما مدعل درلاب ضبقلا عافترال عئابلا لام نم كله ) :م اهدعب وأ

 نم نأل عئابلا لام نم هنأو ضبقلا لبق عيبملا كاله ناك ضبقلا عفترا اذإو « عدوملا كلم مدعل

 . يرتشملا هكليب مل هنأ- هللا همحر - ةفينح يبأ بهذم

 عاديإلا ةحصل ) :م يرتشملا لام نم نوكي كالهلا ىأ :ش ( يرتشملا لام نم امهدنعو ) :م

 عدوملا دي يف هكاله راصف « هسفن كلم اعدوم راصف هكلي يرتشملا نأل :ش ( كلم ا مايق رابتعاب

 يرتشملا نإ مث يرتشملا ىلإ هملسف عئابلل رايخلا ناك ولو < هدیک عدوملا دی نال « هدي يف هکالهک
 مهلوق يف عيبلا لطبي هدعب و أ عيبلا زاوج لبق عئابلا دي يف كله مث رايخلا ةدم يف عئابلا هعدوأ

 هلو لجؤم وأ دوقنم نمثلاو هنذإ ريغب و أ عئابلا نذإب ىرتشملا هضبقف اًناب عيبلا ناك ولو « اعيمج

 نملا همزلو يرتشملا ىلع كله حئابلا دي يف كلهف عئابلا هعدوأف بيعلا رايخ وأ ةيؤرلا رايح هيف
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 درلا نأل ؛ هدنع هرايخ يقب ةدملا يف نمثلا نع عئابلا هأربأف هل ًانوذأم ًادبع يرتشملا ناك ول اهنمو

 ريغب ًاكيلمت هنم درلا ناك هكلم امل هنأل هرايخ لطب امهدنعو « هيلي هل نوذأملاو « كلمتلا نع عانتما

 لطب ملسأ مث رایخٰ اب هنأ ىلع ًارمخ يمذ نم يمذ یرتشا اذإ اهنمو . هلهأ نم سیل وهو ضوع

 ‹ ملسم وهو اهدر كلم الف اهكلم هنأل ؛ امهدنع رايخلا

 يف اذك هسفن كلم اعدوم راصف كلملا عوقو ناعنمي ال بيعلا رايخو ةيؤرلا رايخ نأل عامجإلاب

 .« ىواحطلا حرشال

 يف نمثلا نع عئابلا هأربأف هل اًتوذآم ًادبع ىرتشملا ناكول ) :م تاوخألا نم يأ :ش ( اهنمو) :م

 ةراجتلا يف هل نوذأم دبع هنايب - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع هرايخ يقب ةدملا

 ءنمثلا نع هأربأ عئابلا نإ مث مايأ ةثالث رايخلاب هنأ ىلع ةمولعم مهاردب ةعلس رح نم ىرتشا

 . نمثلا كلي ال هنأل هؤاربإ حصي ال نأ سايقلاف

 حص اذإف دقعلا وهو كلملا ببس دوجو دعب لصح هنأل هؤاربإ حص : ؛ناسحتسالا» يفو

 ريغب هل نوكتو ةعلسلا راتحا ءاش نإ هلاح ىلع هرايخ : هللا همحر - ةفينح يبأ لوق يفف هؤاربإ

 نأل درلاو خسفلا كلي الو هرايخ لطب امهدنعو « نمث ريغب عئابلا ىلإ داعو خسف ءاش نإ نمث

 « كلذ لهأ نم سيل وهو لدب ريغب عئابلل هنم كيلمت درلاو خسفلا يفو « اهكلم هنأ امهبهذم

 . كيلمتلا نع عانتما درلاو خسفلا يف نوكيف كلي مل - هللا همحر - ةفينح يبأ دنعو

 كلمتلا نع عانتما ) :م درلاو خسفلا يف هل نوكي :ش (درلا ) :م كلمال :ش ( نأل ) :م

 :ش ( هکلم امل هنأل هرایخ لطب امهدنعو ) :م عانتمالا ةيالو هل يآ عانتمالا يأ :ش ( هيلي هل نوذًاملاو

 ( وهو ):م اعربتم نوكيف نمث ريغب يأ :ش ( ضوع ريغب اًكيلمت هنم درلا ناك ):م عيبلا كلم امل يأ

 رايخلا لطب درلا عنتما اذإف ‹ كيلمتلا لهأ نم يأ :ش ( هلهأ نم سيل ):م هل نوذأملا يأ :ش

 يرتشملل ناك نإو هلاق امكف عئابلل كلملا ناك نإو - هنع هللا يضر -يعفاشلا دنعو « ةرورض

 .الاقامکف

 م ًاريزتخ وأ :ش (ًارمخ يمذ نم يمذ ىرتشا اذإ )م تاوخألا نمو يأ :ش ( اهتمو ) :م

 يبأ دنع رايحخلا لطب يرتشملا ملسأ مث يأ :ش (امهدنع رايخلا لطب ملسأ مث رايخلاب هنآ ىلع)

 هنأل عيبلا لطبي هدنعو « ملسم وهو اهدر كلم الف اهكلم هنأل ) :م : هللا امهمحر - دمحمو فسوي

 :ش ( ملسم وهو رايخلا طاقسإب اهكلمتي الف ) :م رمخلا كيلمت كلي ال ملسملا نأل :ش ( اهكلمي مل

 لطبي عئابلا ملسأو عئابلل رايخلا ناك اذإ هنأل همالسإو يرتشملا رايخ ركذو « ملسم هنأ لاحلاو يأ

 رايخلاب ًاريصع ملسم ىرتشااذإ :اهنم لصألا اذه ىلع لئاسم : يشاترمتلا مامإلا ركذو
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 هل طرش نسو : لاق. ملسم وهو رايخلا طاقسإب اهكلمتي الف اهكلمي مل هنأل عيبلا لطبي هدنعو

 خسف نإو « زاج هبحاص ةرضح ريغب زاجأ نإف « زيجي نآ هلو « رايخلا ةدم يف خسفي نأ هلف رايخلا

 : فسوب وبأ لاقو «- هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبآ دنع ًارضاح رخآآلا نوكي نأ الإ زجي مل

 ىلع طلسم هنأ هل . هنع ةرضحلاب ىنك اغنإو ‹ ملعلا وه طرشلاو « يعفاشلا لوق وهو ‹« زوجي

 ليكو لاك راصو « هاضر طرتشي ال اذهلو ةزاجإلاك هملع يلع فقوتي الف هبحاص ةهج نم خسفلا

 « عيبلاب

 وأ ةراجإب اهنكاس وهو اراد ىرتشملا ناك اذإ : اهنمو « مث امهدنعو هدنع عيبلا دسف ةدملا وف رمختف

 ءادتباو ًارايتخا نوكي ال : هللا همحر - يسخرسلا مامإلا لاق طرشلا دعب ىنكسلا مادتساف ةراعإ

 . ىنكسلاب نحتمت ال رادلا نأل رايتخا ىنكسلا

 كل هنأل امهدنع رايتخا ىنكسلا ةمادتسا :- هللا همحر - هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو

 هضبقف رايخلاب اًبيط ىرتشا لالح اهنمو ءةراعإلا وأ ةراجإلاب هنأل رايتخاب سيل هدنعو « نمثلا
 رايخلا ناك ولو يرتشملا مزلي :الاقو عئابلا ىلإ دريو هدنع عيبلا ضقتني هدي يف بيطلاو مرحأ مث

 . هدري نأ يرتشملل عئابلا مرحأف يرتشملل رايخلا ناك ولو عامجإلاب ضقتني عئابلل

 وأ ايرتشم وأ اًعئاب ناكءاوس :ش ( رايخلا هل طرش نمو ):م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةرضح ريغب زاجأ نإف « زيجي نأ هلو رايخلا ةدم يف ) :م دقعلا يأ :ش ( خسفي نأ هلف) :م اًضار

 ( - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع « ًارضاح رخآلا نوكي نأ الإ زجي مل خسف نإو « زاج هبحاص
 دمحأو :ش ( يعفاشلا لوق وهو « زوجي : فسوي وبأ لاقو ):م : هللا همحر - كلام لاق هبو :ش

 . هللا همحر رفزو ةياور يف - هللا همحر - كلامو

 همحر -فنصملا لاقو هبحاص ةرضح ريغب : يرودقلا لاق :ش ( ملعلا وه طرشلاو ) :م

 ينعي ملعلا نع يأ :ش ( هنع ةرضحلاب ىنك اغنإو ) :م خسفلاب هبحاص ملع يأ ملعلا طرشلا : هللا

 بابرأل ةيحالطصالا ةيانكلا هنم دارملا سيلو ملعلا ببس روضحلا نأل ببسملادارأف ببسلا ركذ

 (هنأ) :م : - هللا همحر - فسوي يبأل يأ :ش ( هل) :م دارملا هب رتتسا ام هب دارملا نكل ةغالبلا

 ةهج نم ):م دقعلا خسف ىلع يأ :ش ( خسفلا ىلع طلسم ) :م رايخلا هل طرش نم نأ يأ :ش

 نإف :ش ( ةزاجإلاك هملع ىلع ) :م هلعف :ش ( فقوتی الف ) :م كلذك وه نم لکو :ش ( هبحاص

 . عامجإلاب ملعلا طرتشي أال اهيف

 :ش ( هاضر طرتشي ال ):م هبحاص ملع ىلع هلعف فقوت مدع لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 نأ ليكولل نإف :ش ( عيبلاب ليكولاك ):م رايخلا هل نم يأ :ش ( راصو ):م خسفلا يف ينعي

 .انهاه اذكف هتهج نم عيبلا ىلع طلسم هنأل ًابئاغ لكوملا ناك نإو « هب لكو اميف فرصتي
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 مامت دمتعي هاسع هنأل ؛ ةرضملا نع ىرعي الو« عفرلاب دقعلا وهو « ريغلا قح يف فرصت هنأ امهلو

 الوأ ‹ عئابلل رايخلا ناك اذإ اميف ‹ كالهلاب ةميقلا ةمارغ همزليف « هيف فرصتيف « قباسلا عيبلا

 راصو«هملع ىلع فقوتيف ررض عون اذهو ‹« يرتشملل رايخلا ناك اذإ اميف ًايرتشم هتعلسل بلطي
 هبحاصو كلذ لاقي فيكو ‹ طلسم هنإ لوقن الو هيف مازلإ ال هنأل ةزاجإلا فالخب « ليكولا لزعك

 يف هغلبو هبحاص ةبيغ لاح يف خسف ناك ولو .طلسملا هكلمي ام ريغ يف طيلست الو خسفلا كلي ال

 . خسفلا لبق ةدملا يضمب دقعلا مت ةدملا يضم دعب هغلب ولو « هب ملعلا لوصحل خسفلا مت ةدملا

 :م خسفلا نأ يأ :ش ( هنأ ):م - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م

 نيدقاعتملا قح يف :ش ( عفرلاب دقعلا وهو ) :م رايخلا هل سيل نم وهو :ش ( ريغلا قح يف فرصت)
 هل سيل يذلا نأل يأ :ش ( هنأل ):م ةرضملا نع ولخي ال يأ :ش ( ةرضملا نع ىرعي الو ) :م

 رهظيل مث عيبملا يف يأ :ش ( هيف فرصتيف قباسلا عيبلا مامت دمتعي) :م هلعل يأ :ش ( هاسع ) :م رایخل ا

 . هريغ لام يف فرصت هنآ

 اميف ) :م اذه . ًاررض هنوك يف ءافخ الو ‹ كالهب يأ :ش ( كالهلاب ةميقلا ةمارغ همزليف ) :م

 اذهو « رخآ ايرتشم يأ :ش ( اًيرتشم هتعلسل ) :م عئابلا يأ :ش ( بلطي ال وأ عئابلل رايخلا ناك اذإ

 اذهو) :م عيبملا عيب جاور مايأ ةدملا نوكت دق هنأل :ش ( يرتشملل رايخلا ناك اذإ اميف ) :مررض عون

 راصو هملع ىلع ):م لوقلا يأ :ش ( فقوتيف ) :م كلذك ناك اذإف « اهتاوفل :ش ( ررض عون

 ناك اذإاميف نمملا موزلب ررضتي اليك لكوملا لزعب هملع ىلع فوقوم هنإف :ش ( ليكولا لزعك

 ( هيف مازلإ ال هنأل ةزاجإلا فالخب ) :م عيبلاب ًاليكو ناك اذإ اميف هلوق نالطبيو « ءارشلاب اليكو

 . هبحاص روضح ىلإ جتحي ملف قباسلا دقعلل ماعتإ اهنأل :ش

 باوج اذه ‹ خسفلا ىلع يأ :ش ( طلسم ) :م رايخلا هل نم نإ يأ :ش ( هنإ لوقن الو ) :م

 ال يذلا وه :ش ( هبحاصو كلذ لاقي فيكو ) :م طلسم هنأ - هللا همحر - فسوي يبأ لوق نع

 طيلست الو ) :م هيلع طيلست كلمت فيكف هبناج نم دقعلا موزلل :ش ( خسفلا كلي ال ) :م هل رايخ

 يأ :ش ( هغلبو هبحاص ةبيغ لاح يف خسف ناك ولو ) :م ماللا رسكب :ش ( طلسملا هكلمي ام ريغ يف

 :ش ( هغلب ولو « هب ملعلا لوصحل خسفلا مت ) :م رايخلا ةدم يف يأ :ش ( ةدملا يف) :م خسفلا ربخ

 ةلالد ةدملا مامت نأل :ش ( خسفلا لبق ةدملا يضمب دقعلا مت ةدملا يضم دعب ) :م هبحاص غلب ولو يآ

 . دقعلا موزل

 ضعب يف هضعب وأ عومجملا تاف اذإف ‹ هب يضرم ريغ دئاز ررض مازلإ اهليلد رادم نأ ملعاو
 قح يف اهنم مزلي صاصقلا نع وفعلاو قاتعلاو قالطلا : ليق ام دري الف اًضقن نوكي ال روصلا

 مازلإلا نم ءيش هيف سيل كلذك وه امو تاطاقسإلا نم كلذ نأل غوسم وهو « مازلإ لعافلا ريغ

 يف انمالكو ‹ طقسأ نم بناج يف موزللا اغنإ اهيلع اًمازلإ نوكي ال ةبادلا نع لمحلا طاقسإك
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 ملعت مل نإو « ةأرملا مزلياهمكحو ةعجرلاب درفني جوزلا : ليق ام الو ريغلا ىلع مزلي يذلا مكحلا
 يه اغنإو « اًمازلإ ةعجرلا نوكت ىتح حاكنلا عفري ال يعجرلا قالطلا نأل مازلإ اهيف سيل هنأل
 . حاكنلا كلم ةمادتسا

 ريغب روصتي ال اهرايتخا نأل هب ملعي مل نإو اهجوز ىلع ذفني ةزيجملا رايتخا : ليق ام الو
 جوزلا مزلي ةقرفلا ةقتعملا ةمألا رايتخا: ليق ام الو «رارسألا رصتخم» يف اذك اهجوز روضح

 اهل ناكف جوزلا لزنم يف ماقملا اهمزل ثيح ةيرحل اب اهيلع دادزا كلملا نأل مازلإ هيفو هملع نودب

 الب نيدقاعلا مزلي يلوضفلا دقع عفد كلم ا رايتخا : ليق ام الو . دقعلا عفرب ةدايزلا كلت عفدت نأ

 ىلع ةدعلا مزلي قالطلا : ليق ام الو . هنم مازلإ ال دقعلا نع عانتما هنأل امهيلع مازلإ هيفو « ملع

 فالخب قالطلا نود اًصن عرشلا باجيإب هنوكلو ‹ ةدعلا يف ررض ال هنأل ملعت مل نإو « ةآرملا

 ريغ وهو ةزاجإلا وأ درلا وهو طرشلا رايخ بجوم ىلع دئاز هنإف طرشلا رايخ يف روكذملا ررضلا

 . هملعب الإ همزلی الو رخآلا بناج نم هب يضرم

 : هلوقب امإ؛ ةثالث ناعم دحأب هذوفنو دقعلا زاوجف عئابلل ناك اذإ رايخلا طرش نأ ملعا مث

 ثروي ال رايخلا نأل ةدملا يف عئابلا تومب امإو « رخآلا ةرضح طرتشي الو « ةدملا يف عيبلا تزجأ

 لوقلا امأ لعفلاو لوقلاب تبثيف خسفلا امأو ٠ خسفريغ نم رايخلا ةدم يضمب امإو « اندنع

 . عيبلا تخسف : هلوقبف

 نكلو « يضاقلا ءاضق ىلإ هيف جاتحي الو يرتشملا اضر الب عيبلا خسفنا كلو لاق اذإف

 يف فرصت اذإ امكف لعفلا امأو « -هللا همحر- فسوي يبأل اًقالخ امهدنع هروضح طرتشي

 خسفني دقعلا نإف « كلذ وحنو ليبقتلاو عيبلاو قاتعإلاك كاللا فرصت رايخلا ةدم يف عيبا
 . عامجإلاب ال وأ يرتشملا رضح اًمكح

 رخأ يناعجبو اهانركذ يتلا ةثالثلا يناعملاب هذافنو دقعلا زاوجف يرتشملل رايخلا ناك اذإ امأو

 ةلاحلا كلت ىلع خسفلا يرتشملا كليب ال لاحب ىرتشملاف ئابلا دي يف ىرتشملا ريصي نأ وحن اهاوس

 لعفبوأ يرتشملا لعفب اًشحاف وأ اريسي اًناصقن يرتشملا دي يف صقتنا وأ هيلع دوقعملا كلم اذإ امك

 دنعاذهو عيبلا ذفنو « هرايخ لطب هيلع دوقعملا لعفب وأ يبنجألا لعفبوأ ةيوامس ةفآب وأ عئابلا

 رايخ لطبي ال ثيح عئابلا لعفب ناصقنلا لصح اذإ اميف الإ كلذك-هللا همحر- فسوي يبأ

 . شرألا عئابلا نم ذحخأو هراتخا ءاش نإو هيلع هدر ءاش نإ يرتشملا

 خسفلا لبق ةدملا يضمبو هتوجبو هتزاجإب دقعلا ذفني عئابلل رايخلا ناك اذإ «طيحملا» يفو
 . ةدملا يف قافأ نإو نونجلاو ءامغإلابو
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 هنأل هنع ثروي : يعفاشلا لاقو . هتثرو ىلإ لقتني ملو هرايخ لطب رايخلا هل نم تام اذإو : لاق

 . نييعتلاو بيعلا رايخك ثرإلا هيف يرجيف عيبلا يف تباث مزال قح

 فالخب هرايخ لطبي مل رمخلا نم ركس ولف « هرايخ ىلع هنأ حصألا : يباجيبسألا لاق

 عئابلا فرصتي نأ وهو لعفلاب وأ لوقلاب امإ خسفلا امأو « امهل اًقالخ -هللا همحر - ةفينح

 نم هعاب وأ طرشلا دجوف امهب قلع وأ هبتاك وأ هربد وأ هقتعأ اذإ امك رايخلا ةدم ىف كاللا فرصت

 ريغب خسف تافرصتلا هذهو حصألا ىلع ملسي مل نإو ‹ رجأ وأ نهر وأ هملسو هبهو وأ هريغ

 ‹ ةزاجإب سيل عئابلا نم نمثلا ضبقو -هللا همحر- دمحم نع ةياور الإ اعامجإ يرتشملا ملع

 . ریناندلاو مهاردلاک هریغب هل دیفتسا اذ الإ « هناهتراو هتبه اکو

 ‹ ةزاجإ عيبلا ىلع هضرع وأ دبعلا هتبهف ةيراجلا يف رايخلاب هنأ ىلع دبعب ةيراج عاب ولو

 همواس وأ ايش هب هنم ىرتشا وأ نمثلا نم هأربأ ولو حصألا ىلع خسفب سيل عيبلا ىلع اهضرعو

 هلطبأ الإو رهظ نإف دعب نم يضاقلا هيلإ ثعبي رايخلا ةدم يف يرتشملا ىراوت ولو « ةزاجإ وهف هب

 عئابلا قح يف رومألا نم هانركذ اب هذافنف يرتشملل رايخلا ناك ولو « ةدملا يف ءيجي نأ الإ

 يف ناك اذإ الإ ةزاجإ اًيناث مادختسالاو ال مادختسالاو ةزاجإ هؤطوف كاللا فرصت فرصتلابو

 الإ اهيلع لمح وأ رفس وأ ةجاحل اهبكر ولاذكو « ةزاجإب سيل اًناحتما بوكرلاو « رخآ عون

 . هللا همحر - دمحم دنع اهفلع

 نوكي الف بوكرلا نودب نكي ملنإ : ليقو « ةزاجإ فالعإلاو يقسلاو درلل بوكرلاو

 ولو « اضرب سيلف هلسغ وأ هسأر لح وأ ءيش لمحب مالغلا رمأ ولو بيعلا رايخ يف امك ةزاجإ
 هنم سردلابو قاروألا تبلق نإو « هرايخ لطبي ال هريغل وأ هسفنل هنم خسفف اباتك ىرتشملا ناك

 . ثيللا وبأ ذخأ هبو هسكع ىلع لیقو « هرایخ لطبي

 عئابلا لوانتي ريبعتلا اذهو :ش ( رايا هل نم تام اذإو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لطبي ال رايخلا هيلع نم توج هنأل رايخلا هل نم توب : ليقو ءاًعيمجامهريغو يرتشملاو

 :م كلام لاق هبو :ش (هنع ثروی :يعفاشلا لاقو « هتئرو ىلإ لقتني ملو هرايخ لطب ) :م عامجأإلاب

 قح لاق اغنإو « هلاطبإ كلي ال هبحاص نإ ىتح :ش ( مزال قح) :م رايخلانأل يأ :ش ( هنأل)

 تباث ) :م هلاطبإ نم نكمتي ال هبحاص نآل مزالو « هطاقسإو هتابثإ ىلوتي ام ناسنإلا تح نأل

 نييعتلا رايخكو يأ :ش ( نويعتلاو ) :م ةيؤرلاو :ش ( بيعلا رايخك ثرإلا هيف يرجيف عيبلا يف

 . امهدحأ رايتخا يف هماقم هثراو موقي يرتشملا
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 فالخب «‹ لاقتنالا لبقي اميف ثرإلاو « هلاقتنا روصتي الو ةدارإو ةئيشم الإ سيل رايخلا نأ انلو

 امأف ‹ ثراولا اذكف « اًميلس عيبملا قحتسا ثروملا نأل بيعلا رايخ

 ربخ نع نالدب امهنأ ىلع نابوصنم امهالكو :ش ( ةدارإو ةئيشم الإ سيل رايخلا نأ انلو ) :م
 . ةدارإو ةئيشم الإ اًنيش رايخلا سيل يأ سيل

 ءرابجإو رمأ نعال رايتخاو كلم نع لعافلا وه يراشلا نأل :هللا همحر ةعيرشلا جات لاق

 ( هلاقتنا روصتي الو ) :م فوصوملادعب ىقبت الو هتفص اهنأل هتردقك هتومب عطقنت ناسنإلا ةئيشمو

 :م لاقتنالا لبقي ال ضرعلاو ناضرع امهو <« ةدارإو ةئيشم الإ سيل هنأل رايخلا لاقتنا يأ :ش

 ال لوقعماذه ‹ ثراولا ىلإ نايعألا لقنب ثروملا نع ةفالح هنأل :ش ( لاقتنالا لبقي اميف ثرإلاو)

 . هب ًالومعم نوكيف « لوقنملا نم هل ضراعم

 ‹ هتثرول نوكيف قح رايخلا «هتثرولف اًقح وأ الام كرت نم » : لي هللا لوسر لاق لاقيال

 ةيكلاملا : ليق نإف كلذك سيل « رايخلا « هتثرولف» : هلوق ليلدب هل لاقتنالل لباق قح هب دارملا نأل

 « نيعلا وه لقتنملا نأب : بيجأو كلذك رايخلا نوكي ال لهف نايعألا يف هيلإ ثروملا نم لقنت ةفص

 مث ثراولا ىلإ ثروملا نم عيبملا لقتني نأب كلذك طرشلا رايخ نكيلف ينمض ةيكلاملا : ليق نإف

 ال عيبم نم مكو « همدع لصألا لب عيبلا مزاول نم سيل رايخلا نأب بيجأو « اتمض هعبتي رايخل ا

 طرشب عيبلا يف مالكلا نإف « رظن هيفو « كلام ةيكلام مزلتسي هنإف كولمملا فالخب هيف رايح
 اهتيكلم نايعألا لقن نم يلصألا ضرغلا : لاقي نأ باوصلاو همزلي رايلاو هقلطم يف ال رايخلا

 ام لاقتنا يلصألا ضرغلا وه ام لاقتنا نم مزلي الف كلذك رايخلا طرشب عيبلا يف رايخلا سيلو

 . كلذك سيل

 رايخلا نكيلف نيعلا نييعت ريغ نم هتاذب ثراولا ىلإ ثروملا نم لقي صاصقلا : ليق نإف

 . كلذك

 ثراولاو طرشلاو دقعلاب تبثي رايخلاو يقشتلل عرش هنأل ءادتبا ثراولل تبث هنأب : بيجأ
 الف لقنلا قيرطب ال كلذك ثروتف مزال ريغ رايخلا طرشب عيبلا : لاقي ال طراش الو دقاعب سيل

 هركذ ام مزتلم مزتلا ولو « هئافتنا ىلع لدي انرکذ امو لقنلاب لوقی نم عم انمالک نأل مترکذ ام دیفی

 هيف مالك الو ملسم لوألاو « ثراولا قح يفو دقاعلا قح يف مزال ريغ رايخلا طرشب عيبلا :انلق

 لثم هانلقنف هريغو - هللا همحر - يقانغسلا مالك نم لمكألا هصخل هلك اذه « عازنلا نيع يناثلاو

 . ةدئافلل !ريثكت هلقن ام

 نأل ) :م - هنع هللا يضر - يعفاشلا هيلع ساق امع باوج :ش ( بيعلا رايخ فالخب ) :م

 امأف) :م نايعألا يف ًالقن كلذ ناكف هماقم مئاق هنأل :ش ( ثراولا اذكف « اًميلس عيبملا قحتسا ثروملا
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 نأ ال ‹ ريغلا كلمب هكلم طالتخال ءادتبا ثراولل تبشي نييعتلا رايخو « ثروي ال رايخلا سفن

 ضقن امهيأو « رايخلا زاج زاجأ امهيأف هريغل رايخلا طرشو اًئيش ىرتشا نمو : لاق . رایخلا ثروي

 ضقتنا

 رايخو) :م ثرإلا هيف يرجي الف هانركذ امك هلاقتنا روصتي ال هنأل :ش ( روي ال رايفا-ا سفن
 . هلع هللا يضر - يعفاشلا هساق امع باوج اذه :ش (نييعتلا

 كلذ لطب هنأ ينعي ثرإلا ليبسب ال :ش ( ءادتبا ثراولل تبثي ) :م نييعتلا رايخ نأ هريرقت

 كلمنأل :ش ( ريغلا كلمب هكلم طالتخال ) :ماًمكح رحخآ رايخ ثراولل ددجيو « لوألا رايخلا

 ةلعب نييعتلا امهل تبثف هبحاص كلمب فلتخا دقو ءامهدحأ هكلم نأل « الوهجم نيدبعلا دحأ

 . ةرمريغرمامك :ش ( رايخلا ثروي نأ ال ) :م الف ثرإللاب كلذ نوكي نأ امإف « هكلمل ةلوهجم

 لجألا عم باتكلا هيلإ لقتني ةباتكلا يف دلو اًدلو فلخو تام اذإ بتاكملا : تلق نإف

 . ميجنتلاو

 الو ثروي ال بتاكملا نأل ثرإلا ليبسب ال ةيارسلا ليبسب دلولا ىلإ ةباتكلا لاقتنا : تلق

 نهرلا مزليالو « لالا ىنعم هيف نأل رايخلا هل هنأ ىلع ىرتشااذإ ام وهو ةفصلا رايح مزلي
 لوؤي صاصقلا كلذكو لالا ىنعمو ةقيثو هيف نأل ءايشألا هذه ثروي ثيح نامضلاو ةلافكلاو

 . لام ىلإ

 طرشو اًئيش ىرتشا نمو ):م :«ريغصلا عماجلا »يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 :م - هللا همحر - رفز فالخ يتأي ىتح نيدقاعلا ريغ انه اه ريغلا نم دارم ا :ش ( هريغل رايخلا

 يأ :ش ( امهيأو رايخلا زاج ):م رايخلا هل طورشلا نمو « يرتشملا نم يأ :ش ( زاجأ امهيأف)

 . دقعلا يأ :ش ( ضقتنا ) :م دقعلا يأ :ش ( ضقن ) :م نيروكذملا نينثالا

 ًاربخ حلصت ال ةيماهفتسا ةلمج هرخآ ىلإ زاجأ امهيأف : هلوق ليق نإف : يكاكلا لاقو

 ءادتبالا امهدحأ ناينعم ًأدتبملا يف : انلق « ربخ الب أدتبملا ىقبيف ىرتشا نمو : هلوق وهو أدتبملل

 هلوق وهو اًقوذحم ربخلا نوكيف ربخ عقوم عقو انه ءازجلاو ربخلا يضتقيف ةيطرشلا يناشلاو

 . هزاجأ

 ريغلل طارتشالا نوكي نأو دبال ةزاجإلاب زاج امل هنأل ربخلا نمض ىف ىنعملااذه ققحتيو

 حلصیال ( اودلجاف > هلوقو « ( ۲ ةيآلا : رونلا ) € ينازلاو ةينازلا : یلاعت هلوق يف امک ازئاج

 ينازلاو ةينازلا : هريدقت هنم دافتسملا دلجلا بوجو وهو هربخ هنمض يفو « ابلط هنوكلاربخ

 . ىهتنا . . . اودلجاف دحل ا امهيلع بجي

 لاقو « هلوق هوحنو هوبآ نم دیز لماعلا اذه باوج ام : هلوقب مهضعب هيلع ضرتعاو
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 -رفز لوق وهو « زوجي ال ساقلا يفو « اًناسحتسا زئاج هريغل رايخلا طارتشا نأ اذه لصأو
 ىلع نمثلا طارتشاك هريغل هطارتشا زوجب الف هماكحأو دقعلا بجاوم نم رايخلا نأل ؛-هللا همحر

 هل رايخلا ردقيف دقاعلا نع ةباينلا قيرطب الإ تبثي ال دق دقاعلا ريغل رايخلا نأ انلو. يرتسشملا ريغ

 ‹« هفرصتل احيحصت هنع ابان وه لعجي مث ءاضتقا

 ج
 زاج هریغل رايخلا طرشو یرتشا نم همالک ریدقت هریغل رایخلا طرشو یرتشا نمو : لمکآلا
 . زاج زاجأ امهيأف هلوق ةلالدل هفذح

 هيضتقت ام ىلع ةيآلا يف ريدقتلا نأ ىلع يكاكلا ليوطت نم نسحأ وهو هجو هلاذه : تلق
 هوبأ نم ديز هلوقب ضرتعملا لوق ىف ريدقتلا كلذكو « اودلجاف : هيف لاقي ينازلاو ةينازلا ةدعاقلا

 . هوب نم : هيف لاقي دیز
 - امهنع هللا يضر - دمحأو كلامو حصأللا يف - هنع هللا يضر - يعفاشلا لاق هيف انلوقبو

 تبثي يناشلاو « هدحو ريغلل حصي هنأ امهدحأ : ناهجو هيف - هنع هللا يضر - يعفاشلل نكلو
 هجو يف :ناهجو عيبلا داسف يفو-هللا همحر - رفز لاق هبو حصي ال لوق يف هنعو دقاعلا عم هل

 زئاج هريغل رايخلا طارتشا نأ ) :م ةلأسملا نم روكذملا اذه لصأ يأ :ش (اذه لصأو ) :م
 يأ :ش ( دقعلا بجاوم نم رايخلا نأل - هللا همحر - رفز لوق وهو « زوجي ال سايقلا يفو « اًتاسحتسا

 م دقعلا هيضتقي ام فالخ هنأل :ش ( هربغل هطارتشا زوجي الف « هماکحأو ) :م هتایضتقم نم

 .هريغل لكلا طارتشا وأ هريغ ىلع هميلست طارتشا وأ :ش ( يرتشملا ريغ ىلع نمثلا طارتشاك)

 هتابثإل هجو ال ذإ :ش ( دقاعلا نع ةباينلا قيرطب الإ تبثي ال دق دقاعلا ريغل رايخلا نآ انلو ) :م

 ءاضتقالا ثيح نم يأ :ش ( ءاضتقا ):م دقاعلل يأ :ش ( هل رايخلا ردقيف ) :م ةلاصأ ريغلل
 .هسفنل طرش هنأك لعجيف ناكمإلا بسح ىلع دقاعلا فرعل احيحصت

 يأ :ش ( هفرصتل اًحيحصت هنع اًبئان ) :م رايخلا هل نم لعجي يآ :ش ( وه لعجي مٿ )م

 نم ثحب هيفو ىبنجألل رايخلا توبث ةحص ىضتقم دقاعلل رايخلا توبث ناكف « دقاعلا فرصتل

 : نںیھجو

 نم نأ ىرت الأ يضتقملا نم ةلزنم يف وأ يضتقملا نوكب نأ ءاضتقالا طرش نأ : امهدحأ
 ىوقأ ريرحتلا نأل ءاضتقا اًريرحت كلذ نوكي ال لاملاب كنيمي نع رفك هنيي يف ثنح هل دبعل لاق
 فيكف ةبترم ىلعأ دقاعلا نأ ءافخ الو « هعرفل اًعبت تبثي الف ًالصأ هنوكل ريفكتلا فيرصت نم

 نمثلا بوجو طارتشا زاجل اًحيحصت ءاضتقا زاج ول هريل رايخلا طارتشا نأب : يناثلاو
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 زاجأ ولو . ضقتنا ضقن امهيأو زاج زاجأ امهيأف رايخلا امهنم دحاو لكل نوكي كلذ دنعو
 نامالكلا جرخ ولو « هريغ هيف همحازي ال نامز يف هدوجول قباسلا ربتعي رخآلا خسفو امهدحأ

 فرصت نأ لوألا هجو . ىرخأ يف خسافلا فرصتو ةياور يف دقاعلا فرصت ربتعب اعم امهنم

 ‹ خسفلا هقحلي زاجملا نأل ىوقأ خسفلا نأ يناثلا هجو هنم ةيالولا ديفتسي بئانلا نأل ىوقأ دقاعلا

 ‹ ةزاجإلا هقحلت ال خوسفملاو

 . كلذك هنع ةلافك ريغلا ىلع مث ًالوأ دقاعلا ىلع نمثلا بجي نأب ةلافكلا قيرطب ريغلا ىلع

 وه ناكف رايخلا طارتشاب دوصقملا وه ريغلاو دصاقملل رابتعالا نأب : لوألا نع بيجأو

 توبث همزلي الف رايخلا ثيح نم ال كيلمتلا ثيح نم لصأ دقاعلاو « رايخلا ىلإ لطب لصألا

 . هعرفل اعبت تبثي الف ةيلاملا ةرافكلا بوجو ىف لصألا هنإف ةيرحلا امأو « هعرف ةيعبت لصألا

 روكذملاو « ةبلاطملا مازتلا نودب حيحصلا يف ليفكلا ىلع بجي ال نيدلا نأب : يناثلا نعو

 قيرطب ةلافكلا تحص ولو ‹ يضتقملا حيحصتل ىضتقملا توبثو يبنجألا ىلع نمثلا وه انه

 نإف ةلاحملا قيرطب نكيلف : ليق نإف صقنلاب هعوضوم ىلع داعو يضتقملل ًالطبم ناك ءاضتقالا

 اعبات نوكي نأ زوجي الف هيلع نمثلا بوجو ىف لصأ يرتشملا نأ : باوجلاف نيدلاب ةبلاطملا اهنع

 يأ :ش ( رايخلا امهنم دحاو لكل نوكي ) :م امهل رايخلا توبث دنع يأ :ش ( كلذ دنعو ) :م

 ولو ‹« ضقتنا ضقن امهيأو زاج ) :م دقعلا يأ :ش ( زاجأ امهيأف ) :م رايخلا هل طرش نملو دقاعلل

 نامالكلا جرخ ولو « هريغ هيف همحازي ال نامز يف هدوجول قباسلا ربتعي رخآلا خسفو امهدحأ زاجأ

 . عويبلا باتك ةياور يهو :ش ( ةياور يف دقاعلا فرصت ربتعي اعم امهنم

 يف دقعلا خسف يذلا وهو خسافلا فرصت ربتعيو ىأ :ش ( يرخأ يف خسافلا فرصتو ) :م

 نأ) :م دقاعلا فرصت رابتعا هجو يأ :ش ( لوألا هجو ) :م نوذأملا باتك ةياور يهو ىرخأ ةياور

 خسفلا فرصت رابتعا هجو يأ :ش ( يناثلا هجو « هنم ةيالولا ديفتسي بئانلا نأل ىوقأ دقاعلا فرصت

 :ش ( خسفلا هقحلي ) :م ميلا مضب :ش ( زاجلا نأل ىوقأ خسفلا نأ ) :م نوذأملا باتك ةياور يهو

 . عئابلا دنع كله عيبلل زاجأ ول امك

 هقحلت ال عئابلا دنع عيبلا كالهب خسفنا اذإ دقعلا نإف :ش ( ةزاجإلا هقحلت ال خوسفملاو ) :م

 خسفلا خسفو زاج امهنيب دقعلا ةداعإ ىلعو خسفلا خسف ىلعايضارت اذإ اب ضقونو ةزاجإلا

 . خوسفملا يف عيبلا ةزاجإ وه الإ سيل

 . ءادتبا عيب وه لب خسفلل ةزاجإب سيل اذه نأب بيجأو
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 همحر- دمحم لوق لوألا ليقو « فرصتلا لاحب انحجر فرصتلا امهنم دحاو لك كلم الو

 لجر نم ليكولا عاب اذإ ام كلذ جرختساو -هللا همحر-فسوي يبأ : لوق يناشلاو . -هللا

 همحر- فسوي وبأو « لك ولا فرصت هيف ربتعي -هللا همحر- دمحمف « اعم هريغ نم لك وملاو

 عيبلاف مايأ ةثالث امهدحأ يف رايخلاب هنآ ىلع مهرد فلأب نيدبع عاب نمو :لاق . امهربتعي -هللا

 ةلأسملاو « عيبملا زاج هنيعب امهدحأ يف رايخلاب هنآ ىلع ةئاسمخب امهنم دحاو لك عاب نإف « دساف

 يف لوألا هجولا وهو رايخلا هيف يذلا نيعي الو نمثلا لصفي ال نأ : اهدحأ : هجوأ ةعبرأ يلع

 عم دقعلا ذإ ؛ دقعلا نع جراخلاك رايخلا هيف يذلا نأل ؛ عيبملاو نمثلا ةلاهجل هداسفو « باتكلا

 نمدحاو لك نإ : لاقيامع باوج هنأك اذه :ش ( فرصتلا امهنم دحاو لك كلم الو ) :م

 لك كلم الو « كاذف رخآلا ىلع حجري نيفرصتلا نم فرصت يأف فرصتلا كلي ريخملاو خسافلا

 امهنم دحاو لك نأل :ش ( فرصتلا لاحب انحجر ) :م خسفلاو ةزاجإلا نم فرصتلا امهنم دحاو

 ثيح نم الإ رمألا حجرتي ملف « رايخلا طرش ثيح نم يبنجألاو كلمتلا ثيح نم دقاعلا لصأ

 خسفت ال ةزاجإلاو ةزاجإلا خسفي ضقنلاو هقوف وهو فرصتلا لاح ثيح نم انحجرف فرصتلا
 حيجرت رايخلا ناكف رايخلا عباوت نم ةزاجإلاو ضقنلا :لاقيال ‹ ىلوأ ضقنلا ناكف ٠ ضقنلا

 . كلذ يف ةضراع دقاعلا كلمت ةهج نأل رايخلا هل نم فرصت

 وه ( يناثلاو - هللا همحر - .امحم لوق ) :م ىوقأ دقاعلا فرصت نأ وه ( لوألا ليقو ) :م

 ( كلذ) :م لوهجىملا ةغيص ىلع :ش ( جرختساو - هللا همحر - فسوي يبآ لوق ) :م خسافلا فرصت

 امهيلإ بوسنملا نأ دارأ كلذ يف -هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ نيب فالتخالا ىلإ ةراشإ

 نم ):م لكوملا عاب يأ ( لكوملاو لجر نم ليكولا عاب اذإ ام ) :م جرختسا امنإو امهنع لوقنمب سيل

 - فسوي وبأو « لك ولا فرصت هيف ربتعي - هللا همحر - دمحمف ) :م ةدحاو ةلاح يف يأ ( اعم هريغ

 لك ريخيو فصنلاب امهنيب اًكرتشم عيبلا لعجيو امهفرصت ربتعي يأ :ش ( امهربتعي - هللا همحر

 . عيبلا ضقن ءاش نإو نمثلا فصنب فصنلا ذخأ ءاش نإ نيك رتشملا نم دحاو

 مهرد فلأب نيدبع عاب نمو ) :م ريغصلا عماجلا » يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 يف رايخلاب هنأ ىلع ةئاسمخب امهنم دحاو لك عاب نإف « دساف عيبلاف مايأ ةثالث امهدحأ يف رايخلاب هنأ ىلع

 :هجوأ ةعبرأ ىلع ةلأسملاو) :م اًتيعم نيدبعلا دحأ يف طرشلا راتخي يأ :ش ( عيبملا زاج هنيعب امهدحأ

 يف لوألا هجولا وهو رايغلا هيف يذلا نيعي الو نمثلا لصفي ال نأ ) :م هجوألا دحأ يأ :ش (: اهدحأ

 .« ريغصلا عماجلا» يأ :ش ( باتكلا

 جراخلاك رايخلا هيف يذلا نأل ؛ عيبملاو نمشلا ةلاهحل ) :م هجولا اذه داسف يأ :ش ( هداسفو ) :م

 عم دقعلا ذإ ) :م هيف رايخ ال يذلا يف مزال ريغ دقعلا نأل امإ « ءانثتسالا هبشي هنأل :ش (دقعلا نع
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 نأ : يناثلا هجولاو . مولعم ريغ وهو امهدحأ هيف لخادلا يقف مكحلا قح يف دقعني ال رايخلا

 مولعم عيبملا نأل زاج اغنإو ‹ باتكلا يف اًيناث روكذملا وهو رايخلا هيف يذلا نيعيو نمشلا لصفي

 نكلو «رخآلا يف دقعلا داقعنال اطرش ناك نِإو رايخلا هيف يذلا يف دقعلا لوبقو « مولعم نمثلاو

 الو لصفي نأ : ثلاشلاو . ربدمو نق نيب عمج اذإ امك عيبلل الحم هنوكل دقعلل دسفم ريغ اذه

 نمشلا ةلاهجل وأ عيبملا ةلاهجل امإ « نيهجولا يف دساف دقعلاو « لصفي الو نيعي نأ : عبارلاو . نيعي

 ريغ وهو امهدحأ هيف لخادلا يقبف ) :م مكحلا توبث وهو يأ :ش ( مکحلا قح يف دقعني ال رایخلا

 . ءادتبا ةصحلا قيرطب نمشب عيبلا يف امك عيبلا دسفيف هلثم هنمثف كلذك وه امو :ش ( مولعم

 يف رايخلاب هنأ ىلع ةئامسمخب امهنم دحاو لك عيبي نأ وهو :ش ( : يناثلا هجولاو ) :م

 (باتكلا يف اًيناث روكذملا وهو « رايا هيف يذلا نيعيو نمثلا لصفي نأ ) :م هلوق ىنعم وهو « امهدحأ

 ( مولعم نملاو مولعم عيبملا نأل ) :م انه عيبلا يأ :ش ( زاج اغنإو ):م «ريغصلا عماجلا» يأ :ش

 دسفي نأ يغبني : لاقي نأ يهو ةهبش باوج اذه :ش ( دقعلا لوبقو ) :م ةلاهجلا عافترال زاجف :ش

 . دسفملا دوجول اًضيأ اذه يف دقعلا

 امك ءامكح لخاد ريغ رايخلا هيف يذلا دبعلا نأل دقعلا يف لخدي يذلا يف دقعلا لوبق وهو

 يف دقعلا لوبق لعج هنأ ال نمشلا لصف نإو نقلا يف دقعلا زوجي ال هنإف نقو رح نيب عمج اذإ

 ناك نإو رايخلا هيف يذلا يف ) :م دقعلا لوبقو هلوقب باجأف « نقلا يف دقعلا ةحصل طرش رحل ا

 . رخآلا دبعلا يف يأ :ش ( رخآلا يف دقعلا داقعنال اطرش

 :ش ( عيبلل الحم ) :م رايخلا هيف نم نوکل يأ :ش ( هنوكل دقعلل دسفم ريغ اذه نكلو ) :م

 يف :ش ( ربدمو نق نيب عمج اذإ امك ):م راصف مكحلا يف لخدي مل نإو دقعلا يف ًالخاد ناكف

 لوبق طرش نکی ملف ادقن هعیب زاوجب ىضق ول يضاقلا نأ ىتح عيبلل لحم ربدملا نأ يف عيبلا

 ًالصأ عيبلل لحم سيل رحلا نإف نقو رح نيب عمج اذإ ام فالخب رخآلا يف دقعلل ادسفم هيف دقعلا

 . مكحلا يف الو دقعلا يف ال ًالخاد نكي ملف

 عفن هيف سيل هنأب : بيجأ . ادسفم ناكف دقعلا هيضتقي ال طرش وه ةلمجلا يف : تلق نإق

 . ادسغم نوكي الف هيلع دوقعملل الو نيدقاعتملا دحأل

 يأ :ش ( نيعب الو ) :م نمثلا يأ :ش ( لصفي نأ ) :م ثلاثلا هجولا يأ :ش ( :ثلاثلاو ) :م

 الو) :م رایخلا هيف يذلا يأ :ش ( نیعي نأ ) :م عبارلا هجولا يأ :ش ( :عبارلاو ) :م رايغلا هيف يذلا

 لکو :ش ( نمثلا ةلاهجل وأ عيبا ةلاهجل امإ  نيهجولا يف دساف دقعلاو ) :م نمثلا يأ :ش ( لصفی
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 » زئاج وهف مايأ ةئالث رايخلاب وهو ةرشعب ءاش امهيأ ذخأي نأ ىلع نيبوث ىرتشا نم نمو : لاق
 ةلاهمل لكلا يف عيبلا دسفي نأ سايقلاو « دساف عيبلاف باوثأ ةعبرأ تناك نإف « ةثالثلا كلذكو
 راتخيل نيغلا عند ىلإ ةجاحلل رابخلا عيش نأ نا حتما هجو ٠ يعفاشلاو رفز لوق وهو « عيبملا
 قثي نم رايتخا ىلإ جاتحي هنأل ةققحتم عيبلا نم عونلا اذه ىلإ ةجاحلاو . قفوألاو قفرألا وه ام
 درو ام ینعم يف ناکف « عيبلاب الإ هيلإ لمحلا نم عئابلا هنكمي الو « هلجأل هيرتشي نم رايتخا وآ هب
 ال ‹ ةلاهحجلاو اهيف ئدرلاو طبر رلاو دیبا درج رل تالثلاب عفدنت ةجاحلا هذه نأ ريغ عرشا هب

 ةجاحلا نأ الإ عبرألا يف اذكو« رايخلا هل نم نويعتل ثالثلا يف ةعزانملا ىلإ يضفت

 ءاش امهيأ ذخأي نأ ىلع نيبو ىرتشا نمو ) :م:؛ريغصلا عماجلا» يف دمحم :ش ( لاق ) :م
 ةعبرأ تناك نإف ) :م ةثالثلا باوثألا يأ :ش ( ةثالثلا كلذكو زئاج وهف مايآ ةئالث رايخلاب وهو ةرشعب
 هجو . يعفاشلاو رفز لوق وهو عيبا ةلاهس لكلا يف عيبلا دسفي نأ سايقلاو « داف عيبلاف باوثأ
 :م نمثلا ىلإ رظنلاب يأ :ش ( قفرألا وه ام راتخيل نبغلا عفد ىلإ ةجاحلل رايخلا عرش نأ ناسحتسالا
 . هلاحب يأ :ش ( قفوألاو)

 دحأ وأ نيبوثلا دحأ يرتشي نأ عونلا اذهب دارأ :ش ( عيبلا نم عونلا اذه ىلإ ةجاحلاو ) :م
 نم رايتخا ىلإ جاتحي ) :م ابر :ش ( هنأل ةققحتم ) : :م مولعم نمثب ءاش امهيأ ذخأي نأ ىلع نيدبعلا
 :ش (عئابلا هنکي الو ( ۾ هتبو هتآرماک :ش ( هلجأل هیرتشي نم رایتخا وآ ) :م هتربخل :ش ( هب قثی
 عيبلاب الإ ) :م هلجأل هیرتشي نم ىلإ وأ هب قثي نم ىلإ يأ :ش ( هيلإ لمحلا نم) :م فاكلا ديدشتب
 :م مايأ ةئالث رايخلا طرش وهو :ش ( عرشلا هب درو ام ینعم يف ) :م ةجاحلا رابتعاب :ش ( ناکف
 ءيدرلاو طسولاو ديجلا دوجول ) :م ثالثلا بايشلاب يأ :ش ( ثالثلاب عفدنت ةجاحلا هذه نأ ريغ)

 ديحلا ةثالث يهو بايثلا يف فاصوألا فالتخال ثالفلاب رايتخالا ىلإ ةجاحلا يأ :ش (اهيف
 . بايثلا يف يأ اهيف ءيدرلاو طسولاو

 - هللا همحر - يعفاشلا مامإلا لاق امع باوج اذه :ش ( ةعزانملا ىلإ يضفت ال ةلاهجلاو ) م
 ةعزانملا ىلإ يضفت ال ةلاهجلا هذه نأ هريرقت سايقلا هجو يف ةلاهجلا نمو« < هللا همحر - رفزو
 رايحلا طرش امل هنأل :ش ( رايخلا هل نم نييعتل ) :م ثالثلا بايثلا يف يأ :ش ( ثالثلا يف ) :م
 يضفت ةلاهجلا نوك مدعو ةجاحلا نم هزاوج ةلع ناكف < « عزانم هل قبي ملف نییعتلاب دبتسا هسفنل
 . ةعزانملا ىلإ

 رثكأ وأ ةثالث باوثألا تناك ءاوس هسفنل رايخلا طارتشاب تباث هنإف ةعزانملا مدع امأف
 . ءيدرلاو طسولاو ديجلا دوجول ةئالشلا يف ققحتت الإ ةجاحلا امأو

 ةجاحلا نأ الإ ) :م ةعزانملا ىلإ يضفي ال عبرألا بايثلا يف يأ :ش ( عبرألا يف اذكو ) :م
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 تبثت الف ةعزانملا ىلإ ةيضفم ريغ ةلاهجلا نوكو « ةجاحلاب اهتوبث ةصخرلاو « ةققحتم ريغ اهيلإ

 روكا وهو « نويعتلا رايخ عم طرشلا رايخ دقعلا اذه يف نوكي نأ طرتشي : ليق مث « امهدحأب

 اذه ىلع هركذ نوكيف « ريبكلا عماجلا يف روكذملا وهو « طرتشي ال :ليقو . ريغصلا عماجل ا» يف

 ٠ هدنع ثالثلاب نييعتلا رايخ تيقوت نم دبال طرشلا رايخ ركذي مل اذإو . اطرش ال اًقافو رابتعالا
 ‹ امهدنع تناك اهتيأ ةمولعم ةدمبو

 ل ل ل ل ا سس

 نالو ‹ ثالثلا يف ةروكذملا فاصوألا عيمج دوجول :ش ( ةققحتم ريغ ) :م عبرالا يآ :ش ( اهيلإ

 . ةلاهجلا رثكتف رخآ رايتخا ىلإ جاتحيف ةدحاو ةفص ىلع نابوث قفتي دق ةعبرألا ىف

 هربخ :ش ( ةجاحلاب ) :م هلوقو رخآ ًادتبم :ش ( اهتوبٹ ) :م هلوقو ًادتبم :ش ( ةصخرلاو ) :م

 رجلاب :ش (امهدحأب تبثت الف ةعزانملا ىلإ ةيضفم ريغ ةلاهجلا نوكو ) :م لوألا أدتبملاربخ ةلمجلاو

 دقو ةجاحلا عم اهتوبثو ةصحخر طرشلا عم عيبلا زاوج ىنعملا لصاح «ةجاحل اب هلوق ىلع اًمطع

 : ليق مث) :م ةلاهجلا ىلإ ءاضفإلا مدعو ةجاحلاب نوكت اغنإ ةصخرلا نكلو « عبرألا يف تمدعنا

 خياشملا فالتخا نايب ىلإ اذهب راشأ :ش (نييعتلا رايخ عم طرشلا رايخ دقعلا اذه يف نوكي نأ طرتشي

 همحر - يخركلا لام هيلإو طرتشي : لاق نم مهنم نييعتلا رايخ عم طرشلا رايخ طارتشا يف

 ىلع) :م طرشلا رايخ ركذ يأ :ش ( هركذ نوكيف ) :م طرشلا رايخ اهيف ركذي ملو ةلأسملا هذه ركذ
 ال قافتالا ليبس ىلع يأ :ش ( اطرش ال اقافو) :م «ريبكلا عماجملا» رابتعا ىلع يأ :ش (رابتعالا اذه

 سيل هنأ اندنع حيحصلاو : «هعماج» يف - هللا همحر - مالسإلا رخف لاقو« طرشلا ليبس ىلع

 :م مايأ ةئالشب يأ :ش ( ثالثلاب نييعتلا رايخ تيقوت نم دبال طرشلا رايخ ركذي مل اذإو ) :م

 رايخ تيقوت نم دبال يأ :ش ( ةمولعم ةدمبو ) :م -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع)

 نأ دعب ةدئاز ريغ وأ ثالثلا ىلع ةدئاز تناك ةدملا يأ :ش ( تناك اهتيأ ) :م ةمولعم ةدمب نييعتلا

 يف يرتشملا تام نإو ء-هللا همحر - يخركلا لوق وهو « حيحصلا وهو : «هعماج» يف ةمئألا

 نيعي نأ هلو ‹ ثراولا امهدري الف ثراولل نييعتلا رايخ ىقبيو طرشلا رايخ لطبي ةثالثلا مايألا

 رايخلا ناك اذإ اذه «ةريحخذلا» يفو «ناخ يضاق عماج» يفاذكو . رخآلا دريو امهدحأ

 يف عيبملا نيعأل رايخلاب ينأ ىلع نيبوشلا نيذه كتعب : لاق نأب عئابلل ناك نإف ٠ يرتشملل

 . « ريغصلا عماجلا » يف الو لصألا عويب يف ةلأسملا هذه - هللا همحر - دمحم ركذي مل « امهدحأ

 عيب اذه نأل اًسايق ال اًناسحتسا زوجي هنأ : «هرصتخم» يف - هللا همحر - يخركلا ركذو

 درجملا يف ركذو « «طرشلا رايخ ىلع سايق عئابلا رايخ عم زوجي اذكف يرتشملا رایخ عم زوجي
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 نأل ؛ حيحصلا وهو « نيبوثلا دحأ ىرتشا :اهضعب يفو « نوبوث ىرتشا : خسنلا ضعب يف ركذ مث
 مزل بيعت وأ امهدحأ كله ولو « ةراعتساو زوجت لوألاو « ةنامأ رخآلاو امهدحأ ةقيقحلا يف بلا
 نمث فصن همزلي اعم اعيمج اكله ولو « بيعتلاب درلا عانتمال ةنامألل رخآلا نيعتو هنمشب هيف عيبلا
 ولو « اًعيمج امهدري هنأ هل طرشلا رايخ هيف ناك ولو « امهيف ةنامألاو عيبلا عر ویشل امھنم دحاو لک
 تقوتيال اذهلو « طالتخالل نييعتلا رايخ يقابلا نأل ؛ امهدحأ دري نأ هثراولف راميخلا هل نم تام

 ثراولا قح يف

 . اهيلإ جاتحي ال عئابلاو ةجاحلا رابتعاب اذه نأل زوجي ال هنأ

 ( نيبو ىرتشا ) :م ريغصلا عماحجلا»خسن ضعب يف يأ :ش ( خسنلا ضعب يف ركذ مث ) م
 يف تفلتخا ةياورلا نأ هلصاحف :ش ( نيبوللا دحأ ىرتشا اهضعب يفو ) :مالوأ روكذملا وه امك :ش
 . ريغصلا عماجلا خسن

 نأل) :م حيحصلا وه نيبوثلا دحأ ىرتشا :هلوق يأ :ش ( حيحصلا وهو ) :م : فنصملا لاق
 نأل زاجم ينعي :ش ( زوجت ) :م نيبو هلوق وه :ش ( لوألا« ةنامأ رخآلاو امهدحأ ةقيقحلا يف عيبملا
 (امهدحأ كله ولو « ةراعتساو ) :م ضعبلا ىلع لكلا قالطإ ليبق نم ناكف نيبوثلا دحأ يرتشلا
 :ش (هنمثشب ) :م بيعتملا وأ كلاهلا يف يأ : ش ( هيف عيبلا همزل بيعت وأ ) : :م نيبوشلا دحأ يأ :ش
 ىرتشا اغإ هنأل :ش ( ةنامألل ) :م رخآلا بولا يأ :ش ( رخآلا نيعتو ) :م دقعلا هيلع عقو يذلا
 موس ىلعالو هكلمتيل ال امهدحأ نيعت اذإ عئابلا ىلع دريل رخآلا ضبق اغإو ريغ ال امهدحأ
 . ءارشلا

 ملف عيبلا ةمرح ىلع ال ئابلا نذاب هضم هلل ةتامأ رحألا ىقييف ته امدح نيت قر
 يأ :ش ( اكله ولو ):م بيعت وأ هلوقب ليلعت :ش ( بيعتلاب درلا عانتمال ) :م هببسب ءيش همزلي
 يف يأ :ش ( امهيف ةنامالاو عيبلا عويشل امهنم دحاو لك نمث فصن همزلي اعم اعيمج ) :م نابوثلا
 « قباسلا ملعاذإ عيبلل لوألا نيعتي بقاعتملا ىلع اكله ول امهنأ امل اعم : هلوقب ديقو « نيبوشلا
 . اًعم اكله ول امك امهنم دحاو لك فصن نمث همزل قباسلا ردي مل اذإو

 نيم هنأل :ش ( اًعيمج امهدري نأ هل طرشلا رايخ ) :م عيبلا اذه يف يأ :ش ( هيف ناک ولو ) :م
 يفاذك « هدر نم نكمتيف رايخلا طرشب رتشم رخآلا يفو « ةنامألا مكحب هدريف امهدحأ يف
 رايخ نأل :ش ( نييعتلا رايخ يقابلا نأل امهدحأ دري نأ هثراولف رايغلا هل نم تام ولو ) :م *طوسبملا
 :م ريخغلا كلب هكلم طالتخا لجأل يأ :ش ( طالتخالل) :م رايخلا هل نم تومي لطب طرشلا
 هل تبشي مل هنأل :ش ( ثراولا قح يف فقوتي ال ) :م نييعتلا رايخ يقابلا لجألو :ش (اذهلو)
 ثراولاامهدرل طرشلا رايخ يقابلا ناك ولف ريغلا كلب هكلمت طالتخال لب ثرإلا ليبسب
 . اعيمج

۷٦ 



 راد تعیبف رایخلاب هنأ یلع اراد یرتشا نمو . لبق نم هانرکذ دقو ت روب ال طرشلا رایخ امف

 هنأل اهيف كلما هرايتخا ىلع لدي ةعفشلا بلط نأل ؛ اًضر وهف ةعفشلاب اهذخأف اهبنج ىلإ ىرخأ

 تبثيف « هيلع اًقباس رايخلا طوقس كلذ نمضتيف « ةمادتسالاب كلذو راوجلا ررض عفدل الإ تبث ام

 - ةفينح يبأ بهذمل هيلإ جاتحي ريرقنلا اذهو ء اًتباث ناك راوجلا نأ نيبتيف « ءارشلا تقو نم كلما

 سيلف امهدحأ يضرف رايخلاب امهنأ ىلع اًمالغ نالجرلا ىرتشا اذإو : لاق . ةصاخ -هللا همحر

 رايخ فالحلا اذه ىلعو «هدرب نأ هل :الاقو . -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع « هدري نأ رخال

 . ةيؤرلا رايخو بيعلا

 هل نم تام اذإو هلوق دنع ينعي :ش ( لبق نم هانرکذ دقو «ثروی ال طرشلا رایخ اماف )م

 ةعفشلاب اهذخأف اهبنج ىلإ یرخأ راد تعیبف رایخلاب هنأ یلع اراد یرتشا نمو ) :م هرایخ لطب رایخ-ا

أ :ش ( اهيف كلملا هرايتخا ىلع لدي ةعفشلا بلط نأل ) :م اضر ةعفشلاب ذخألا يأ :ش ( اضر وهف
 ي

 راوجلا ررض عفدل الإ تبث ام ) :م ةعفشلا بلط نأل يأ :ش ( هنأل) :م رايخلاب اهارتشا يتلا رادلا يف

 ةارتشملا رادلا يف كلما ةمادتساب ينعأ :ش ( ةمادتسالاب ) :م راجلا ررض عفد يأ :ش ( كلذو

 . رایخل اب

 بلط ىلع يآ :ش (هيلع اًقباس رايخلا طوقس) :م كلملا رايتخا يأ :ش (كلذ نمضتيف) م

 وهو ةيناثلا رادلا عيب دنع :ش (اًتباث ناك راوجلا نأ نيبتيف ءارسشلا تقو نم كلم ا تبشيف) :م ةعفشلا

 رايتخا ىلع لدي ةعفشلا بلط نأل : هلوق نم هركذ يذلا :ش (ريرقتلا اذهو ) :م ةعفشلا بجوي

 نأل ةصاحخ : لاق اغنإ :ش ( ةصاخ - هللا همحر - ةفينح يبأ بهذمل هيلإ جاتحي ) :م هرخآ ىلإ كلما

 . كلاما رايتخا ىلإ يدؤي يذلا ريرقتلا ىلإ جاتحي الف يرتشملا كلم يف عيبلا لخدي امهدنع

 يبأ دنع امأو « رهاظ امهبهذم ةعفشلا بوجو : - هللا همحر - يسحخرسلا مامإلا لاق

 اهب ةعفشلا قاقحتسال هيفكي كلذو اهيف فرصتلاب قحأ راص هنألف - هللا همحر - ةفينح

 ام فالخب رادلا ةبقر اكلي مل نإو ةعفشلا ناقحتسي امهنإف بتاكملا وأ نيدلاب قرغتسملا نوذأملاك

 .اهيف فرصتلاب قحأ رصي مل كانه يرتشملاف عئابلل رايخلا ناك اذإ

 االغ نالجرلا ىرتشا اذإو ) :م : «ريخصلا عماجلا »يف - هللا همحر - دمحم :ش ( لاق ) :م

 يأ :ش ( :الاقو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هدري نأ رخآلل سيلف امهدحأ يضرف راينلاب امهنأ ىلع

 .(ةيؤرلا رايخو بيعلا رايخ فالخلا اذه ىلعو ءهدري نأ هل ) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ

 ةيؤرلا رايخب هدري نأ امهدحأل سيل اًمالغ ايرتشا اذإ «فلتخملاو رطنلا» بحاص لاقو :ش

 . روكذملا فالخلا ىلع هدعبو ضبقلا لبق هبحاص نودب بيعلا رايخب وأ

 رايخلاب امهنآ ىلع اًمالغ ايرتشا نالجر :«ريغصلا عماجلا » حرش يف ثيللا وبأ هيقفلا لاقو
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 لاطبإ نم هيف امل ؛ هبحاص طاقسإب طقسب الف ءامهنم دحاو لكل هتابثإ امهل رايخلا تابثإ نأ امهل
 هيفو هب اًبيعم هدر امهدحأ هدر ولف « ةكرشلا بيعب بيعم ريغ هكلم نع جرخ عيبملا نأ هلو . هقح

 ىلع امهعامتجا روصتل امهدحأ درب اضرلا امهل رايخلا تابثإ ةرورض نم سيلو « دئاز ررض مازلإ
 .درلا

 . كلذ هل امهلوق يفو - هللا همحر - ةفينح يبا لوق يف هدري ن رخآلل سيلف امهدحآ يضرف

 طاقسإب طقس الف امهنم دحاو لكل ) :م رايخلا تابثإ يأ :ش ( هتابثإ ) :م نيروكذلا نيلجرلل يأ
 . رايخلا يف :ش ( هقح لاطبإ نم هيف امل هبحاص

 نع يأ :ش ( هکلم نع جرخ عيبا نأ) :م - هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م
 مئابلا نإف بيع ةعمتجملا نايعألا يف ةكرشلا نأل :ش ( ةكرشلا بيعب بيعم ريغ ) :م عئابلا كلم
 رايخلاو « ةاباهم الإ نكمتي ال ضعبلا دارأ اذإ هدعبو ءاش ىتم عافتنالا نم اتكمتم ناك عيبلا لبق
 مازلإ هیفو هب اًبيعم هدر امهدحآ هدر ولف ) :م هریخل ررضلاب قحلی ال هجو ىلع هل وه ن ارظن تبثي
 نکي مل نکلو ءدرلل اًدئاز اًضيأ اررض درلا عانتما يف نأل دئازلاب ررضلا ديقو :ش ( دئاز ررص
 مطقأريغلا نم لصاحلا ررضلا نإف لوألا نود ناك درلا طرش داجيإ نع هزجعل لب ريخلا نم
 . هسفن نم لصاحلا نم -عجنأ-

 يف هب اضر وهف هب ملس نإ هنأب : بيجأ : ضيعبتلا بيعي هنم اضر امهنم هعيب :ليق نإف
 وهاغنإ كلملا قرفت نأل هلعفب عئابلا دي يف بيعلا لصح : ليق نإف « هسفن كلم يف ال اهكلم
 . ضبقلا لبق دقعلاب

 عئابلا دي يف هيلع دوقعملا بيع اذإ يرتشملاو « هفصن درب يرتشملا لعفب لصح لب : اتاق
 اذإف ء درلا ىلع رخآلا ةدعاسم لاوزلا ضرعل بيعلا اذه نكل « هرايخ مكحب هدري نأ هل سيل

 سيل امهل رايخلا تابثإ نأ هريرقتو امهل باوج :ش ( امهل رايخلا تابثإ ةرورض نم سيلو ) :م
 ينعي نيكيرشلا عامتجا يأ :ش ( درلا ىلع امهعامتجا روصتل امهدحأ درب اضرلا ) :م هترورض نم
 درب اضرلا امهل رايخلا تابثإ نم مزلي الف درلا ىلعامهعامتجا روصتب كاكفنألا روصتي
 .امهدحا

 نع عنتما ول هنأل هدرب رخآلا رمؤي اهدحأ در ول هنآ: لوصألا ةياور ريغ يف ةفينح يبأ نعو
 يف اذك . اطرتشا دقو درلا طرشب رايخلا نأل كلذ هل سيلو « رخآلا قح لاطبإ هيف ناك درلا
 . «يباجيبسألا عماج»
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 عيمجب هذخأ ءاش نإ « رایخلاب يرتشملاف هفالخب ناكو بتاك وأ زابخ هنأ ىلع دبع عاب نمو :لاق

 بجوي هتاوف مث ‹ طرشلاب دقعلا يف قحتسيف هيف بوغرم فصو اذه نأل ؛ كرت ءاش نإو « نمثلا

 الف ‹ ضارغألا يف توافتلا ةلقل عونلا فالتخا ىلإ عجري اذهو « هنود هب يضر ام هنألرييختلا

 . ةمالسلا فصو تاوفك راصو «تاناويحلا يف ةثونألاو ةروكذلا فصو ةلزنمب همدعب دقعلا دسفب

 :ش ( بتاک وأ زابخ هنأ ىلع دبع عاب نمو ) :م : هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :م بتاکب سیل وآ زابخب سیل هنأ رهظ يأ :ش (هفالخب ناکو ) :م ةباتكلا وأ زبخلا هتفرح دبع يأ

 . :ش ( كرت ءاش نإو نمثلا عيمجب هذخأ ءاش نإ « راي اب يرتشملاف)

 وهو :ش ( هيف بوغرم فصو اذه نأل ):م لوق يف - هنع هللا يضر - يعفاشلا لاق هبو

 بجوي ال هنأل ميلس وه اذإف روعأ هنأ ىلع عاب اذإ امك هيف بوغرمب سيل امع زارتحا وهو رهاظ

 تاوف يأ :ش ( هتاوف مث طرشلاب دقعلا يف ) :م هيف بوغرملا فصولا يأ :ش ( قحتسيف ):م رايخلا

 نودب عيبملاب يضر ام يأ :ش ( هنود هب يضر ام هنأل رييختلا بجوي ) :م هيف بوغرملا فصولا

 عيبلا نإف اذك بلحت اهنآ ىلع وأ لماح اهنأ ىلع ةاش عاب اذإ اب ضقنيو « هيف بوغرملا فصولا

 . هيف بوغرم فصولاو دساف هبف

 ىلإ لوهجملا مضو لوهجم عيبلا نم ردقم طارتشا لب فصوب سيل كلذ نأب : بيجأو

 ابوغرم اًقصو هنوكل دسفت ال نوبل وأ بولح اهنأ اطرش اذإ اذهلو الوهجم لكلا ريصي مولعملا

 ىلإ الو هليصحت عئابلا عسو يف سيل لوهجم هنكلو هانملس - هللا همحر - يواحطلا هركذ هيف

 . هلاحرهظيف ةباتكلاو زبخلاب هرمأي نأ هل نإف « هيف نحن ام فالخب لبس هتفرعم

 ريغ وأ اًبتاك هنوکبو زابخ ريغ وأ ازابخ هنوكب عونلا يف فالتخالا يأ :ش (اذهو ) :م

 لب دقعلا دسفي ال ىتح عونلا يف فالتخالا ةلزنمب ينعي :ش ( عونلا فالتخا ىلإ عجري ) :م بتاک

 ةروكذلا فصو ةلزنب همدعب دقعلا دسفي الف ضارغألا يف توافتلا ةلقل ) :م رايخلا يرتشملل نوكي

 ناويحلاب هيف ديقو لمح يه اذإف ةجعن اهنأ ىلع ةاش ىرتشا اذإ امك :ش ( تاناويحلا يف ةثونألاو

 هب دسفيو ةيراج يه اذإف ادبع عاب اذإ امك توافتلا شحفل سنجلا فالتخا ثروي مدآ ينب يف نأل

 . دقعلا

 ىلع ىرتشا اذإ اميف ةباتكلاو زبخلا تاوف راص يأ :ش ( ةمالسلا فصو تاوفك راصو ) :م

 هدجوف ميلس هنأ ىلع ىرتشا اذإ اميف ةمالسلا فصو تاوفك هفالخب هدجوف بتاك وأ زابخ هنأ

 . انهاهاذكف درلا ةيالو هل ةمثف اًبيعم

 يف شحافلا توافتلا بجوي ام ناك نإ فصولاب لصاحلا فالتخالا نأ لصاحلاو

 ال ام ناك نإو « دقعلا هب دسفيف ةيراج رهظو دبع عيب يف امك سنجل ا ىلإ اًعجار ناك ضارغألا
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 دقعلا يف ةعبات اهنوكل نمشلا نم ءيش اهلباقي ال فاصوألا نأل نمثلا عيمجب هذخأ هذخأ اذإو
 . فرع ام ىلع

 ا
 بجوي هنكل دقعلا دسفي الف لمح اهنأ رهظف ةجعن ءارش يف امك عونلا ىلإ اعجار ناك بجوي
 . ةمالسلا فصو تاوفل رييختلا

 نم هتصحب عئابلا ىلع يرتشملا عجر بابسألا نم ببسب درلا عنتما ولو :«ةريخذلا» يفو

 « نمثلا رشعب عجري رشعلا لثم نإف كلذ نيب ام توافت ىلإ رظنيو ابتاك دبعلا موقيف ٠ نمشلا
 . شب انه اه عجري ال هنأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو

 رجع عئابلا نأل - هنع هللا يضر - يعفاشلا لاق هبو حصأ ةياورلا رهاظ يف روكذملا نكلو
 هذه يف عئابلاو يرتشملا نيب فالتخالا عقو ولو « بيعملا يف امك ةمالسلا فصو ميلست نع
 هتملس ينإ : عئابلا لاقو  ابتاك هدجأ مل: يرتشملا لاقف عيبلا تقو نم نيح يضم ام دعب روصلا
 يف عقو فالتخالا نأل يرتشملل لوقلاف ةدملا كلت يف ىسني دقو كدنع يسن هنكلو كلذك كيلإ
 نوطب نم مكجرخأ هللاو :  ىلاعت هللا لاق. زبخلاو ةباتكلا مدع لصألا ذإ ضراع فصو
 هدنع تدلوف ىلبح اهنأ ىلع ةرقب ىرتشا ولو . (۷۸ ةيآلا : لحنلا ) € ائيش نوملعت ال مكتاهمأ
 يف تناكو ادساف عقو عيبلا نأل نبللا نم برش امو دلولاو اهدري هنإف اهيلع قفنأو نبللا برشو
 نأل رايخلا هلو عيبلا زوجي زعم وه اذإف ةجعن اهنأ ىلع ةاش ىرتشا ولو « هيلع ةقفنلاو هنامض

 اذإف ةفوكلا ةدولوم اهنأ ىلع ةيراج ىرتشا ولو ٠ سوماج يه اذإف ةرقب ىرتشا ول اذكو
 اهنأ ىلع وأ « هسكع ىلع وأ يصخ وه اذإف لحف هنأ ىلع اًمالغ ىرتشا وأ «دادغب ةدولوم يه
 ىلع وأ زعام محل هدجوف نأض محل هنأ ىلع وأ « لحف وه اذإف ةقان اهن ىلع وأ لخب وه اذإف ةلخب-

 . رایخلا هل اهلک اهیفف هسکع

 :م هفالخب رهظف بتاك وأ زابخ هنأ ىلع هارتشا يذلا دبعلا ذخأ اذإو يأ :ش ( هذخأ اذإو ) :م
 هيف لخدت :ش ( دقعلا يف ةعبات اهنوكل نمثلا نم ءيش اهلباقي ال فاصوألا نأل نمشلا عيمجب هذخأ )
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 ةيؤرلا رايخ باب
 ءاش نإو نمثلا عيمجب هذخأ ءاش نإ « هآر اذإ رايخلا هلو زئاج عيبلاف هري مل اًتیش یرتشا نمو : لاق

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو. لوهجم عببملا نأل ًالصأ دقعلا حصي ال : يعفاشلا :لاقو . هدر

 . « هآر اذ رایخٰلا هلف هری مل اًئيش یرتشا نم»

 «هطرش ىلإ ىمسملا ةفاضإ ليبق نم هيف ةفاضإإلاو ةيؤرلا رايخ نايب يف باب اذه يأ :ش

 . هببس ىلإ مكحلا ةفاضإ نم : ةعيرشلا جات لاقو

 :ش ( زئاج عیبلاف هری مل اًئيش یرتشا نمو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يف يتلا ةردلا وأ اذك هتفصو اذه يمك يف يذلا بولا كتعب : هريغل لجرلا لوقي نأ هتروص

 : لاق اذإ امأ « ةبقنتملا ةيراجل ا هذه كنم تعب : لوقي وأ ةفصلا ركذي ملو اذك اهتفصو اذه يمك

 ةماع لاق طوسبملا يف هركذي مل ؟ عيبلا زوجي له ءيش نم هذه يمك يف ام وأ يمك يف ام تعب

 زوجيال : لاق مهضعبو اندنع هزاوج ىلع لدي بارجلا قالطإ : - هللا مهمحر -انخياشم

 . عيبملا ةلاهجل

 هناكم ىلإ الو هيلإ رشي مل ول ىتح زاوجلا طرش هناكم ىلإو هيلإ ةراشإلا ؛طوسبملا» يفو
 اذإ رايخلا هل ةرضاح اهيلإ راشم ةبقنتم ةمأ وأ ادبع هتروص  رارسألا» يفو « عامجإلاب زوجي ال

 يف حلصلاو ةمسقلاو ةراجإلاو ءارشلا يف « ءايشأ ةعبرأ يف الإ تبثي ال ةيؤرلا رايخ مث فشك

 . هنيعب ءيش ىلع لاملا یوعد

 دقعلا حصي ال : يعفاشلا لاقو « هدر ءاش نإو نمثلا عيمجب هذخأ ءاش نإ « هآر اذإ رايخلا هلو ) :م

 دنعو « ةياردلا » يفو « مسالا الإ هيلع دوقحملا نم فرعي مل هنأل :ش ( لوهجم عيبملا نأل ًالصأ

 نم قيلاوجلا هذه يف ام كتعب : لاق نأب اًمولعم عيبملا سنج ناك نإ - هنع هللا يضر - يعفاشلا

 هدنع لطاب عيبملاف . قيلاوجلا هذه يف ام تعب : لاق نأب اًمولعم نكي مل نإو « نالوق هلف بايثلا

 . ادحاوًالوق

 وبآأ لاق هبو ميدقلا يف حصي يرتشملاو عئابلا هري ملام عيب : « ةيلحلاو « زيجولا حرش » يفو

 < ةيلحلا» يفو ‹ لوهجم عيبملا نأل حصي ال ديدجلا يفو - هللا مهمحر - دمحأو كلامو ةفينح

 لافقلا هراتخاو -امهنع هللا يضر- ةحلطو نامثع لوق وهو راتخملا لوقلا يف بئاغلا عيب زوجي

 . انباحصأ نم ريثكو

 هلف هري مل اًيش ىرتشا نم ):م : اهب يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو ) :م

 رهاد نع « هننس يف ينطقرادلا هجرخأ دنسملاف « ادنسمو ًالسرم يور ثيدجلا :ش ( هآر اذإ رایخلا

۸1 



 نيريس نب دمحم نع يركشيلا بهو انثدح يدركلا دلاخ نب ميهاربإ نب رمع انثدح حون نبا

 اذإ رایخلاب وهف هرب مل اًنیش یرتشا نم: ی هللا لوسر لاق لاق - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع

 . هار

 - ةريره يبأ نع نيريس نبا نع ماشه نع ضايع نب ليضف ينربخأو : يدركلا رمع لاق
 يبأ نع مكحلا نب مساقلا ينربخأو : اًضيأ رمع لاق « هلثم يب يبنلا نع - هنع هللا يضر

 . © هلثم ةي يبنلا نع ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم نع مثيهلا نع - هللا همحر - ةفينح

 - يقهيبلا مث - هللا امهمحر - ينطقرادلاو هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاورف لسرملا امأو
 نع مرم يبأ نبا هللا دبع نب ركب يبأ نع شايع نب ليعامسإ انثدح امهيننس يف - هللا همحر
 ءاش نإو هذخأ ءاش نإ» دازو « هرخآ ىلإ . . . ىرتشا نم : لاق هيَ يبنلا ىلإ هعفر لوحكم

 ملسم هاورام : اهنم حاحص ثيداحأب - هنع هللا يضر - يعفاشلا لدتسا : تلق نإف .« هكرت

 . ررغلا عيب نع ىهن هب يبنلا نأ - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع

 سيل ام عبت ال: مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مازح نب ميكح نع ةعبرألا اورام ٠ اهنمو
 . نسح ثیدح اذه :- هللا همحر - يذمرتلا لاقو . « كدنع

 ةا هللا لوسر نأ - امهنع هللا ىضر - رمع نب هللا دبع نع اًضيأ ةعبرألا هاورام : اهنمو
 )۳( ا

 يذلا - هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح : اولاقو« حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو

 . يدركلا ميهاربإ نب رمع هيف هب متججتحا

 نب دمحم نع يركشيلا بهو انث يدركلا ميهاربإ نب رمع قيرط نم اًدنسم « ١( /۳) ينطقرادلا هجرخأ (0)

 ماشه نع ضايع نب ليضف ينربخأ : ميهاربإ نب رمع قيرط نم هجرخأو . اعوفرم ةريره يبأ نع نيريس

 ثيداحألا عضي ٠ يدركلا هل لاقي اذه ميهاربإ نب رمعو : لاق مث « اًعوفرم ةريره يبآ نع نيريس نبا نع

 يبأ نب هللا دبع نب ركب يبأ نع شايع نب ليعامسإ قيرط نم اًضيأ ًالسرم هاورو . حصي ال لطاب اذهو
 تددر هلوق اذه : ينطقرادلا لاق . يب يبنلا ىلإ هعفر لوحكم نع مرم

 . حصأ يناثلا دانسإلاو :تلق

 ام عيب ةيهارك يف ءاج ام باب - عويبلا» يذمرتلاو « )٤۲۹۹( يئاسنلاو « )۳١١۳( دواد وب هاور : حیحص (۲)

 . (۲۱۸۷) ةجام نباو « )۱۲٣۵( ۲ هدنع سیل

 . )4٦4/۲( ينابلألا ةمالعلل دواد يبأ حيحص رظنا

 بیعش نب ورمع قیرط نم « (۷۳۸/۲) هجام نباو « (۲۹۰ )٤/ یئاسنلاو « (۲۸۳ /۳) دواد وبا هاور :نسح (۳)

 ۰ . هدج نع هيأ نع
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 فصولا ةلاهجك راصف هدري هقفاوي مل ول هنأل ةعزانملا ىلإ هب يضف ال ةيؤرلا مدعب ةلاهجلا نألو

 ‹ هيلإ راشملا نياعملا ىف

 اغنإو هريغ هوري مل هنأل حصي ال لطاب اذهو « ثيداحألا عضي وه : هللا همحر - ينطقرادلا لاق

 لاق. مرم يبأ نب ركب وبأ لسرملا يفو فرعي ال وهو حون نب رهاد يدركلا نع يوارلاو
 . فيعض : ىنطقرادلا

 - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح ابأ نإف - هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح امأ : تلق

 :(طوسبملا» يفركذو « تاقث مهو انباحصأ نم هريغو « طوسبملا» بحاص هركذ امهدانساإب هایور

 وهو ًالسرم هوور نيسحلا نب ةملسو يرصبلا نسحلاو - امهنع هللا يضر - سابع نبا نأ اتضيأ
 نعطلا نأ عم كرتي ال اهنم قيرط يف ناك اذإ رابكلا ءاملعلا هاور يذلا ثيدحلا و « اندنع ةجح

 . امهريغو دمحأو كلام لثم ءاملعلا نم ريثك ثيدحلا اذهب لمعو لبقي ال مهبملا

 زاوج ىلع -مهيلع هللا ناوضر- ةباحصلا عمجأ : ميعن تنب نبال «ءاهقفلا رداون» يفو

 ىلع قفتم قبلا عيب : ليق نإف « هآر اذإ ةيؤرلا رايخ هيرتشمل نأو هميلست ىلع رودقملا بئاغلا عيب

 كمسلاو ءاوهلا يف ريطلاك هميلست رذعتل لب هتبيغل قبآلا عيب عنتي مل : انلق بئاغلا اذكف هعنم

 ىلع ردقيال ام ىلعو « ال مأ نوكيأ يردي ال هنأ ررغلا عيب نع يهنلا نع باوجلاو « ءاملا يف

 . ةغللا لهأ لاق اذك هميلست

 نيأف يرتشملا هكلم ريخو هنيد در نع بئاخلا فصو اذإ : «ىلحملا يف مزح نبا لاقو

 يضر ر - ةحلطل نامشع عاب < ء ةفصلاب ةديعبلا دالبلا يف عايضلا نوعيابتي نوملسللا لزي ملو ررغلا

 رايخلا نأ - هنع هللا يضر - معطم نب ريبج ىضقف « هايري مل ةفوكلاب اًضرأ - امهنع هللا

 ‹فوصوملا بئاغلا عيب عنم يف اًقلس- هنع هللا يضر-يعفاشلل ىرن امو - هنع هللا يضر-ةحلطل

 يف ناک ناو « هدنع سيلف « هکلم يف سیل امو هدنع وهام ئاب كلم يف ام ناسللا يف فالح الو

 مامت نأل كلملا مدع « كدنع سيل ام» : هلوق نم دارملا نأ مازح نب ميكح ثيدح نع باوجلاو « هدي

 نم ينلأسيف لجرلا ينيتأي : تلقف يب هللا لوسر تلأس لاق همامتو « كلذ ىلع لدي ثيدحلا

 هاوراذكه «كدنع سيل ام عبت ال » : لاق هنم هعيبأ مث قوسلا نم هل عاتبأ يدنع سيل ام عيبلا

 سيل ام عبتال» لاقف « قوسلا نم هل هعاتبأ مث هنم هعيبأ : يئاسنلا ةياور يفو « هريغو يذمرتلا

 . « ڭكدنع

 ملول هنأل :ش ( هدري هقفاوي مل ول هنأل ةعزانملا ىلإ هب يضفت ال ةيؤرلا مدعب ةلاهجلا نألو ) :م

 لقن ملو دقعلا ماربناب انلق ول ةعزانملا ىلإ يضفي امنإو عازن الب هعئاب ىلع هدري ةيؤرلا دعب هقفاوي
 ددع مولعم ريغ هيلإ راشم اًبوث ىرتشا نأب :ش ( هيلإ راشملا نياعملا يف فصولا ةلاهجك راصف ) :م هب
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 « اهلبق تبثي الف « انيور امل ؛ ةيؤرلاب قتلعم رايخلا نأل ؛ هدري نأ هل « هآر مث « تيضر :لاق اذإ اذكو

 ملعلا لبق ءيشلاب اضرلا نألو « ثيدحلا ىضتقم ال مزال ريغ دقع هنأ مكحب خسفلا قحو

 هفاصوآب

 . عازنلا ىلإ يضفي ال ةلاهج ةمث نكي مل نإو نيعلا مولعم هنوكل زوجي هتاعزو

 اًعيرفت اذه ركذ تيضر اذإ اذكو : لاق خسنلا ضعب يفو :ش ( تيضر: لاق اذإ اذكو ) :م

 فصو يأ ىلع عيبلا كلذب تيضر : عيبلا مات دعب يرتشملا لاق ينعي « يرودقلا ةلأسم ىلع

 يف يكحو « - هنع هللا يضر - يعفاشلا بهذم رهاظ وهو :ش ( هدري نأ هل « هآر مث ) :م ناک

 ( انيور امل ةيؤرلاب قلعم رايخلا نأل ) :م رايخ ال نأ ىلع ىرتشا اذإ امك ذفني هنأ رخآ اهجو مهتمتت

 ليوأت ىلع ةيؤرلا لبق رايخلا تبثي الف يأ :ش ( اهلبق تبثيالف) :م هركذ يذلا ثيدحلاو :ش
 : ليق نإف « طرشلا نودب طورشملا دوجو مزلي الئل هلبق تبثي ال ءيشلاب قلعملا نأل « روكذملا
 . هدوجو دنع دجوي طرشلاب قلعملا نأ اندنع بهذملا

 هنأل هلبق تبثي الف : هلوق حصي فيكف ىرخأ ةلعب دجوي نأ زاوجل همدع دنع همدع مزلي الو

 ‹ هيلإ اناهن ام ىلإ يهتنتف عرشلا بحاص ةهج نم ةاقلتم ةيصو هذه : انلق ؟ ليلد الب یوعد

 هيلعف هاعدا نمف «رخآ ليلدب تبثي امنإ تبثي ولو « اهلبق تبثي الف ةيؤرلاب رايخلا تبثأ عرشلاو
 رايخ الف هدارأ اذإ : ليق « هب تيضر لاق اذإ هنإف بيعلا رايخب لكشي : ليق نإف « ليق اذك نايبلا

 انه اه كلذك الو « اًتباث رايخلا نوكيف ملعلا لبق دوجوم وهو بيعلا كانه رايخلا ببس : انلق . هل

 . اقرتفاف انب امک

 ةيؤرلاب قلعم رايخلا نأل : هلوق ىلع دري ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( خسفلا قحو ) :م

 جئاتن نم هنأل ةيؤرلا لبق خسفلا قح هل ناك امل ةيؤرلا لبق تبثي مل امل : لاقي نأب هلبق تبثي الف

 . اهلبق دج وي الف اهب اًقلعم ناکف لوبقلاک هل رايا توبث

 رايخب دقعلا نأ يأ :ش ( هنأ مكحب ) :م خسفلا نم هنكيي ينعي خسفلا قحو : هلوقب باجأف

 دحاو لك نأ ىرت الأ « هيف ءالؤهل هخسف زاجف اًمربنم عقي مل هنأل :ش ( مزال ريغ دقع ):م ةيؤرلا

 نكي مل نإو دقعلا موزل مدع رابتعاب خسفلا كليب ةلاكولاو ةيراعلاو ةعيدولا دقع يف نيدقاعلا نم

 . اعرش الو اًطرش ال رایخ هل

 . ثيدحلا هاضتقا يذلا رايخلا ىلع ءانبلل ال يأ :ش ( ثيدحلا ىضتقمب ال ) :م

 رايخلاو « رايخلل موزلم رايخلا رابتعاب دقعلا اذه موزل مدع نأل رظن هيفو : لمكألا لاق
 نألو ) :م موزلملا طرش وهف مزاللا طرش وه ام نأل هموزلم اذكف اهنودب دجويال ةيؤرلاب قللعم

 :ش ( هفاصوأب ملعلا لبق ) :م ءيشلاب صخشلا اضر نأ هقيقحتو رخآ باوج :ش ( ءيشلاب اضرلا

Af 



 مل ام عاب نمو :لاق . تددر : هلوق فالخب « ةيؤرلا لبق تيضر : هلوق ربتعي الف ققحتي ال

 اذهو « طرشلا رايخو بيعلا رايخب اًرابتعا رايخلا هل الوأ لوقي ةفينح وبأ ناكو « هل رايخ الف هری
 كلذو عيبملا فاصوأب ملعلاب الإ كلذ ققحتي الو  اتوبثو الاوز اضرلا مامتب دقعلا موزل نأل

 انيور امل ءارشلاب قلعم هنأ هيلإ عوجرملا لوقلا هجوو « لاوزلاب اًيضار عئابلا نكي ملف ةيؤرلاب
 ‹ هنود تبث الف

 ءيشلا ناسحتسااضرلا نأل :ش ( ققحتيال ) :م ءيشلا كلذ فاصوأب ملعي نأ لبق يأ

 :هلوق فالخب ةيؤرلا لبق تيضر: هلوق ربتعي الف ) :م روصتم ريغ هنسحي ام ملعي ملام ناسحتساو

 ءاضرلا مدع لاقيال تانسحملا ةفرعم ىلإ جاتحي ال وهو اضرلا مدعل خسف هنأل :ش ( تددر

 رابتعاب نوكي دق اضرلا مدع نأل « روصتم ريغ هحبقي ام ملعي ملام حابقتساو ءيشلا حابقتسال

 . حابقتسالا مزلتسي الف هالغتسا وأ هنمث عاض وأ عيبملا ىلإ هتجاح ءافتنا نم هل ادب ام

 لاقفاوفلتخا خياشملا نكل هيف ةياور ال ةيؤرلا لبق خسفلا زاوج نأ «ةفحتلا» يف ركذو

 راتخم وهو ةزاجإلا نود : حصي مهضعب لاقو « ةراجإلا يلع اًسايق حصيال : مهضعب

 . هللا همحر-فنصألا

 اًتيش ثرو هتروص :ش ( هل رایخ الف هری ملام عاب نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هل الوأ لوقي ةفينح وبأ ناكو ):م - هنع هللا يضر - يعفاشلا لاق هبو هل رايخ الف ةيؤرلا لبق هعابف

 ادحاوآالوق هعیب دقعني ال : هجو يف لاقو هجو يف - هنع هللا يضر - يعفاشلا لاق هبو :ش ( راينا

 صتخي ال هنإف بيعلا رايخ امأ :ش ( طرشلا رايخو بيعلا رايخب ) :م اًسايق يأ :ش ( اًرابتعا ) :م

 اذإ ةئيشملاك « در ءاش نإو زوج ءاش نإ رايخلاب وهف اميز نمثلا عئابلا دجو اذإ لب يرتشملا بناجب
 رايخ امأو ‹ نمثلا نود لصأ هنأل عيبملا درب خسفنيو نمنلا در خسفني ال نكل « ابيعم عيبملا دجو

 . مدقتامك نيبناجلا نم حصي هنإف طرشلا

 نم يأ :ش ( الاوز اضرلا مامتب دقعلا موزل نأل ) :م عئابلل رايخلا توبث يأ :ش ( اذهو ) :م

 ءارشلا ةهج نم توبثلا ثيح نم يأ :ش ( اتوبثو ):م عئابلا قح يف عيبملا ةهج نم لاوزلا ثيح
 :ش ( كلذو عيبلا فاصواأب ملعلاب الإ ) :م اضرلا يأ :ش ( كلذ ققحتي الو ) :م يرتشملا قح يف

 لصحت ال قئاقد ىلع عالطالا لصحي ةيؤرلاب نإف :ش ( ةيؤرلاب) :م عيبملا فاصوأب ملعلا يأ

 . اضرلا مامت مدعل ةيؤرلا لبق يأ :ش ( لاوزلاب ايضار عئابلا نكي ملف ) :م ةرابعلاب

 قلعم ) :م رايخلا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م رايخلا مدع وهو :ش ( هيلإ عوجرملا لوقلا هجوو ) :م

 ةيؤرو « ءارشلا نود يأ :ش ( هنود تبشيالف ) :م روكذملا ثيدحلا وهو :ش ( انيور امل ءارشلاب
 : بيجأ . ةلالد هب قحليف اضرلا مات يلإ جايتحالا يف يرتشملا لثم مئابلا : ليق نإف « يرتشملا

 هدریف یرتشا ام اریخ هنظی ناک هنآ رابتعاب يرتشملا بناج نم درلا نأل « هيف نايس اسيل امهنآب
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 كنإ : ةحلطل ليقف هللا ديبع نب ةحلط نم ةرصبلاب اًضرأ عاب -هنع هللا يضر- نامثع نأ يورو
 ىل :لاقف « تنبغ دق كنإ : نامشثعل ليقو « هرأ ملام تيرتشا ينأل رايخلا يل :لاقف تنبغ دق

 رايضلاب ىضقف - ع هللا يضر- معطم نب ريبج امهنيب امكحف « هرأ ملام تعب ينأل رايخلا

 ىقبي لب تقؤم ريغ ةيؤرلا رايخ مث . -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم رضحمب كلذ ناكو ةحلطل

 طرشلا رايخ لطبي امو« هلطبي ام دجوي نأ ىلإ

 ول امك راصف نظ امن ديزأ عيبملا نأ رابتعاب يرتشملا بناج نم درلا نأل بوغرملا فصولا تاوفل

 قحلي مل هانعم يف نكي مل اذإو « رايخ عئابلل تبثي مل حيحص وه اذإف بيعم هنأ طرشب ادبع عاب
 . سايقلادجوانهاهو « رخآ ببسل طرشلا دوجو لبق دجوي طرشلاب قلعملا : ليق نإف هب

 .هانملس سايقلا هيف زوجي الف ىنعملا لوقعم ريغ صنلاب تباث هنأب : بيجأ

 يضر - ةحلطو نامثع ةيضق يف عامجإلاو « لطاب عامجإلا ةفلاخم ىلع سايقلا نكلو
 نب نامثع وهو :ش ( - هنع هللا يضر - نامثع نآ يورو ) :م هلوقب هرکذام ىلع - امهنع هللا

 ةنيدملاب -هنع هللا يضر- نامثعو ةرصبلاب ضرألا تناك يأ :ش ( ةرصبلاب اًضرأ عاب ) :م نافع

 دق كنإ : ةحلطل ليقف ) :م ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ يميمتلا :ش ( هللا ديبع نب ةحلط نم ) :م

 عيبلا يف هتنبغ :لاقي ءابلا نوكسو ةمجعملا نيغخلاب « نبغلا» نم لوهجىملا ةغيص ىلع :ش ( تنبغ
 رايخلا يل : لاقف تنبغ دق كنإ : نامشعل ليقو « هرأ مل ام تيرتشا ينأل رايخلا يل : لاقف ) :م هتعدحخ يأ

 نب :ش ( معطم نب ريبج ) :م ميكحتلا نم فاكلا ديدشتب :ش ( امهنيب امكحف هرأ مل ام تعب ينأل

 يواحطلا هجرخأ اذهو :ش ( - هنع هللا يضر - ةحلطل رايخلاب ىضقف ) :م روهشملا يباحصلا يدع

 نم ىرتشا - هنع هللا يضر - ةحلط نأ -هنع هللا يضر- صاقو يبأ نب ةمقلع نع يقهيبلا مث

 ثيدحلا . . . تنبغ دق كنإ : نامثعل ليقف هري ملام - هنع هللا يضر - نامثع

 ةحلطو نامثع نيب ناك -هنع هللا يضر- معطم نب ريبج مكح يأ :ش ( كلذ ناكو ) :م

 نمدحأ هيلع ركني ملو :ش ( -مهنع هللا يضر -ةباحصلا نم رضحمب ) :م امهنع هللا يضر

 نيح -هللا همحر - ةفينح وبأ عجر اذهلو ؛ مهنيب اعامجإ ناكف - مهيلع هللا ناوضر- ةباحصلا

 ةيؤرلا دعب خسفلا ناكمإ تقوب تقؤم هنإ : ليق :ش ( تقؤم ريغ ةيؤرلا رايخ مث ) :م ربخلا هغلب
 طقس هخسفي ملو هيلع هرصب عقو اذإ ىتح- هنع هللا يضر- يعفاشلا باحصأ ضعب لاق هبو

 . هقح

 نأ ىلإ ) :م هرايخ يأ :ش ( ىقبي لب ):م :هلوقب - هللا همحر - فنصملا هلاق ام حصألاو

 :م اضرلا مدع لطبي ام دجوي نأ ىلإ ىقبيف اضرلا مادعنال اًمكح تبث هنأل :ش ( هلطبي ام دجوي

 ةلص لاطبإلا نم ءايلا مضب لطبيو « أدتبم ةلوصومام ةملك :ش ( طرشلا رايخ لطبي امو)
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 وأ «ريبدتلاو قاتعإلاك هعفر نكعيال اًفرصت ناك نإ مث « ةيؤرلا رايخ لطبي فرصت وأ بيعت نم
 مزل امل هنأل ؛ اهدعبو ةيؤرلا لبق هلطبي ةراجإلاو نهرلاو قلطملا عيبلاك ريغلل اقح بجوي اًفرصت

 ‹ ةمواسملاو « رايخلا طرشب عيبلاك ريغلل ًاقح بجوبي ال اًفرصت ناك نإو. رايخلا لطبف خسفلا رذعت

 ؛ ةيؤرلا لبق ناك اذإ هلطبي ال ميلست ريغ نم ةبهلاو

 نم يأ نايل :ش ( بيعت نم ):م هلوق يف نم ةملكو « هلوعفم بصنلاب طرشلا رايخو لوصوملا

 ‹«طرشلا رايخ يف فرصت وأ يأ :ش ( فرصت وأ ):م طرشلا رايخب هارتشا يذلا عيبلا يف بيعت

 تضم دق طرشلا رايخ يف بيعتلا ةروصو ًادتبملا ربخ :ش ( ةيؤرلا رايخ لطبي ) :م : هلوقو

 :ش ( ناك نإ مث ) :م : هلوقب لوألا ىلإ راشأ نيبرض ىلعف ةيؤرلا رايخ يف فرصتلا امآأو «كانه

 هدبع قتعأ نأب :ش ( قاتعإلاك ) :م هعوقو دعب ينعي :ش ( هعفر نكمي ال اًقرصت ) :م فرصتلا يأ
 . هري ملو هارتشا يذلا

 م فرصت فرصت وأ يأ :ش ( اًقرصت وأ ) :م هتیؤر لبق هربد نأب :ش ( ریبدتلاو ) :م

 هارتشا يذلا عاب نأب :ش ( قلطملا عيبلاك ):م يناثلا برضلا وه اذهو :ش ( ريغلل اقح بجوي)

 :م ةيؤرلا لبق هارتشا يذلا نهر نأب :ش ( نهرلاو ) :م رايخلا طرش نودب ينعي اًقلطم هري ملو

 ام باوجو ناک نإ مث :هلوق باوج :ش ( هلطبی ) :م هتيؤر لبق دحأل هرجأ نأب :ش ( ةراجإلاو)

 . لوألا برضلا يف ةيؤرلل هرايخ لطبي يأ « نيبرضلا نم يناثلا برضلا وهو هيلع فطع

 اذه يأ :ش ( مزل امل هنأل اهدعبو ةيؤرلا لبق ):م نالطبلا يف ءاوسو يناثلا برضلاو

 :ش ( رايخلا لطبف خسفلا رذعت ) :م ريغلل اًقح اًبجوم هنوكل وأ هعفر ناكمإ مدعل امإ فرصتلا

 وأ ءاضقب درلا ببسب هكلم ىلإ داع ول : «عطقألا حرش» يفو صنلاب لمعلا ناكمإ مدع ةرورض

 . هكلم ببسب دوعي الف هدقعب لطبي هنأل ةيؤرلا رايخب دري مل ةراجإلا خسف وأ  نهرلا كفب

 . هآر اذإ رايخلا تبثأ هنأل صنلا مكحل فلاخم درلا لبق رايخلا نالطب : ليق نإف

 هذه ةحصو كلم ا ىلع ةينبم تافرصتلا هذهو « صنلا مكحب لمعلا نكمأ اذإ اميف كاذ : اغلق

 « دقعلا نالطب ةرورض رايخلا طقسيف اهعفد نكي ال اهتحص دعبو كلملا مايق ىلع ءانب تافرصنلا

 . «ةريخذلا» يف اذكدقعلا مكح يقب اذإ اميف صنلاب ةيؤرلا رايخو

 :ش ( رايخلا طرشب عيبلاك ريغلل اًقح بجوي ال اًقرصت ):م فرصتلا يأ :ش ( ناك نإو ) :م

 ةبهلاو ) :م عيبلا ىلع هضرع نأب :ش ( ةمواسملاو ) :م رايخلا طرشب ةيؤرلا لبق هارتشا ام عاب نأب

 باوج :ش ( هلطبی ال ) :م هل بوهوملل هملسی مل نکلو صخشل هبهو نآب :ش ( میلست ریغ نم
 لب قالطإلا ىلع سيل نكل ةيؤرلا رايخ لطبي ال يأ ريغلل اقح بجوي ال افرصت ناك نإو : هلوق
 . هارتشا يذلا ءيشلا ةيؤر يأ :ش ( ةيؤرلا لبق ناك اذإ ) :م هلطبي ال اغإ

AY 



 هجو ىلإ رظن نمو : لاق . اضرلا ةلالد دوجول ةيؤرلا دعب هلطبيو اضرلا حيرص ىلع وبري ال هنأل
 ء هل رايخ الف اهلفكو ةبادلا هجو ىلإ وأ ايوطم بوثلا رهاظ ىلإ وأ « ةيراجلا هجو ىلإ وآ ‹ ةربصلا
 ملعلا ىلع لدي ام ةيؤرب يفتكيف « هرذعتل طورشم ريغ عيبملا عيمج ةيؤر نأ اذه يف لصألاو

 نأ هتمالعو نوزوملاو ليكم اك اهداحآ توافتت ال ناك نإف « ءايشأ عيبلا يف لخد ولو دوصقملاب

 ؛ يفتكي جذومنلاب ضرعي

 (اضرلا حيرص ىلع ) :م ديزي ال يآ :ش ( وبري ال ):م فرصتلا اذه نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 هلطېيو) :م هنود هنأل لطبي ال نأ ىلوأ اضرلا ليلدبو « ةيؤرلا لبق هلطبي ال اضرلا حيرصو :ش

 الو ةيؤرلا لبق نمئلاب يرتشملا بلاطي ال : «ىبتجملا» يفو :ش (اضرلا ةلالد دوجول ةيؤرلا دعب

 وأ يرتشملا لبق ناك ءاوس تددر هلوق درجمب خسفني لب ءاضرلاو ءاضقلا ىلع خسفلا فقوتي

 اقالخ -هللا همحر-دمحمو-هللا همحر-ةفينح يبأ دنع عئابلا نم رضحمب الإ حصي ال هنكل «هدعب

 ريناندلاو مهاردلا يف سيلو هنودب حصف ة زاجإلاو طرشلا رايخ يف فالخلاك هيف فالخلاو

 اّنيع اعيابت ولو رايخلا هلف غوصم يلحو ًاربت وأ نيدقنلا نم اًضيأ ناك ولو « ةيؤرلا رايخ نويدلاو

 .هرايخ نيعلا يرتشملف نيدب اتيع اعيابت ولو رايخلا امهلف نيعب

 هجو ىلإ وأ ةربصلا هجو ىلإ رظن نمو ) :م : هللا همحر - يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 دبعلا يف ربتعملا : «حاضيإلا» يف كلذك مالغلا يف مكحلا نإف اًقافتا عقو ةيراجللا ركذ :ش (ةيراجلا

 . هجولل عبت يراوجلاو ديبعلا يف ءاضعألا رئاس نأل هجولا ىلإ رظنلا ةمألاو

 رهاظ ىلإ وأ ) :م ءاضعألا رئاس يف يواستلا عم هجولا توافتب توافتت ةميقلا نأ ىرت الأ
 يأ :ش (ةبادلا هجو ىلإ وأ ) :م اًيوطم هنوك لاح بوثلا رهاظ ىلإ رظن وأ يآ :ش ( اًيوطم بولا

 امو نم باوج :ش ( هل رايخ الف ) :م اهلفك ىلإو يأ :ش ( اهلفكو ) :م ةبادلا هجو ىلإ رظن وأ

 .اهدعب

 طورشم ريغ عيبا عيمج ةيؤر نأ ):م ةيؤرلا رايخ طاقسإ يف يأ :ش ( اذه يف لصألاو ) :م

 جاتحي الف اهرذعتل خسنلا ضعب يفو « روكذملا ليوأت ىلع عيمجملا ةيؤر رذعتل يأ :ش ( هرذعتل

 يف لخد ولو ):م دوصقملا لوصحل :ش ( دوصقملاب ملعلا ىلع لدي ام ةيؤرب ىفتكيف ) :م ليوأتلا ىلإ

 . دحاو سنج نم هددعتم ينعي :ش ( ءايشأ عيبلا

 ال : هلوقب ديقو « براقتملا يددعلاو :ش ( نوزوملاو ليكم اك اهداحآ توافتت ال ناک ناف ) :م

 :ش ( هتمالعو ) :م قاب هرايخف ةفلتخم عاونأ نم نوزوملا وأ ليكم ا ناك اذإ هنأل اهداحآ توافتت

 نايبو نونلا حتفب :ش ( جذومنلاب ضرعي نأ ) :م هداحآ توافتت ال يذلا دحاولا ءيشلا ةمالع يأ
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 اهداحآ توافتت ناک نإو « رای هل نوکی ذئنیحف یأر ام ًادرأ يقابلا ناك اذإ الإ اهنم دحاو ةيؤرب

 هركذ اميف ‹ ليبقلا اذه نم ضيبلاو زوجلاو « اهنم دحاو لك ةيؤر نم دب ال بايثلاو باودلاك

 اذه تبث اذإ ‹ ةبراقتم اهنوكل ريعشلاو ةطنحلا لثم نوكي نأ يغبني ناكو « -هللا همحر- يخركللا

 ¢ جذومنلاب ضرعي ليكم هنأل ةيقبلا فصو فرعي هنأل فاك ةربصلا هجو ىلإ رظنلا : لوقانف

 عضومك ادوصقم نوكي ام هيط يف ناك اذإ الإ ةيقبلا هب ملعي امم بوثلا رهاظ ىلإ رظنلا اذكو

 :ش (اهنم دحاو ةيؤرب يفتكي ) :م برغم ا يف اذك هجذومن بيرعت وهو ةزمهلا مضب اضيأ جذوغألا

 . ةددعتملا ءايشألا هذه نم يأ

 :ش ( رايخلا هل نوکي ذئنيحف ىأر امن أدرأ ) :م هآرام يذلا نم :ش ( يقابلا ناك اذإ الإ ) :م

 ءاوس ةيؤرلا رايخ ال بيعملا رايخ هل تبثي «عيبانيلا» يفو « رايخلا - هللا همحر - فنصملا قلطأ
 . ةفصلاو سنجلا يف ليكلا دحتي نأ دعب ةفلتخم ةيعوأ وأ دحاو ءاعو يف ناك

 لطبي ال نيءاعولا دحأ ةيؤرب : هللا مهمحر - خلب خياشم لاق «ناخ يضاق عماج» يفو

 . هدري نأ هل يقابلا ريغت نإف « يقابلا لاح فرعت ضعبلا ةيؤر نأل لطبي هنأ حيحصلاو « هرايخ

 يف اناك نإو «دحاو ءاعو يف ناك اذإ ضعبلا ةيؤرب ىفتكي نوزوملاو ليكم ا ؛ةريخذلا» ىفو

 يضراذإ : هللا مهمحر - قارعلا خياشم لاق هيف خياشملا فلتخا امهدحأ يذ ام ىأرف نيءاعو

 دجو اذإ امأ ‹ هقوف وأ ىأرام لثم رحخآلا ءاعولا ىف ام دجو اذإ ليكلا ىف هرايخ لا هبي ىأر امع

 . لكلا دري درلا دارأ اذإ نكلو « هرايخ ىلع وهف هنود
 ةيؤر نأل :ش ( اهنم دحاو لک ةيؤر نم دب ال بايثلاو باودلاك اهداحآ توافتت ناک نإو ) :م

 ام ليبق نم يأ :ش ( ليبقلا اذه نم ضيبلاو زوج او ):م هداحآ يف توافتل يقابلا فرعت ال ضعبلا

 هركذ اميف ) :م -هللا همحر - ناخ يضاق رايتخا وهو ربكلاو رغصلاب فلتخي هنأل هداحآ توافتت

 ناكو) :م : لاق اذهلو اهنم دحاو ةيؤرب يفتكي هنأ ىلإ فنصملا لامو :ش ( - هللا همحر - يخركلا

 امهداحآ نوكل يآ :ش ( اهنوكل ريعشلاو ةطنحلا لثم ) :م زوللاو زوجلا يأ :ش ( نوكي نأ يغبني

 وهو «درجملا» يفو « يقابلا نع ضعبلا ةيؤرب ىفتكيف :ش ( ةبراقتم ) :م زوللاو زوجا داحآ يآ
 . هللا همحر - يعفاشلا باحصأ ضعب لاق هبو حصألا

 ةربصلا هجو ىلإ رظنلا : لوقنف ) :م ريرقتلاو ليصفتلا نم انركذ ام يأ :ش ( اذه تبث اذإ ) :م

 يضر يعفاشلا بهذم رهاظ وهو :ش ( جذومنلاب ضرعي ليكم هنأل ةيقبلا فصو فرعي هنأل « فاك

 « اهنطاب لاح فرعيل اهبلقت نم دب ال لب ةربصلا رهاظ ةيؤر ىفكي ال هنأ هنع ىكحو « هنع هللا

 . هدنع لوألا وه روهشملا بهذملاو

 عضومك ًادوصقم نوكي ام هيط يف ناك اذإ الإ ةيقبلا هب ملعب ام بوشلا رهاظ ىلإ رظنلا اذكو ) :م
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 الو « دوصققملا ةيؤر ربتعيف باودلا ىف لفكلاو وهو « يمدآلا يف دوصقملا وه هجولاو « ملعلا

 همحر- فسوي يبأ نع يورملا وه لوألاو ٠ مئاوقلا ةيؤر مهضعب طرشو. هريغ ةيؤر ربتعي
 ال ةينقلا ةاش يفو « هب فرعي محللا وهو . دوصقملا نأل سجل ا نم دب ال محللا ةاش يفو « -هللا

 ‹ عرضلا ةيؤر نم دب

 ول ىتح هنطابو هرهاظ توافتي ال يذلا بوثلا يف ةفورعم ةلأسملا ؛عمجملا حرش» يفو :ش ( ملعلا
 ةمألاو دبعلا يأ :ش ( يمدآلا يف دوصقملا وه هجولاو ) :م هنطابو هرهاظ ةيؤر نم دب ال فلاخ

 ةيؤر نم دبعلا يف دبال -هنع هللا يضر- يعفاشلا دنعو « هرايخ لطبي ال هريغ ىلإ رظن ول ىتح
 ةيؤر نم دبال هنأ بيذهتلا يف هركذ ندبلا يقاب يفو « ةروعلا ةيؤر زوجي الو « فارطألاو هجولا
 ودبي ام ةيؤر : يناثلاو دبعلا نم ىري ام ةيؤر ربتعي :اهدحأ هوجو هل ةمألا يفو « نيهجولا رهظأ

 : «بيذهتلا» يفو « ناهجو رعشلا ةيؤر يفو نيفكلاو هجولا ةيؤر يفكي : ثلاثلاو « ةنيزلا نم
 «زيجولا حرش» يف اذك نيهجولا حصأ يف نانسألاو ناسللا ةيؤر طرتشي الو« طرتشي امهحصأ
 . فرعلا ميكحت ىلوألا ةياخلا يفو

 ( هريغ ةيؤر ربتعي الو دوصقملا ةيؤر ربتعيف باودلا يف لفكلاو ) :م هجولا يأ :ش ( وهو ) :م
 خسنلا ضعب يفو « هرايخ ىلع ىقبي هجولا نود هئاضعأ رئاس ىأر ول ىتح دوصقملا ريغ يأ :ش
 . حصأ لوألاو باودلا يف لفكلاو هجولاو يمدآلا يف هجولا يهو « ةثالثلا ريغ يأ اهريغ نود

 مئاوق ةيؤر -هللا مهمحر - خياشملا ضحب طرش يأ :ش ( مئاوقلا ةيؤر مهضحب طرشو ) :م

 :ش ( -هللا همحر- فسوي يبأ نع يورملا وه ) :م لفكلاو هجولا ةيؤر وهو :ش ( لوألار ) :م ةبادلا

 ىلعملا ةياور وهو راجتلا فرع باودلا ىف ربتعي -هللا همحر- فسوي يبأ نعو هنع رشب اهاور

 يضر يعفاشلا دنعو « ةمألاو دبعلابًآرابتعا هجولا ةيؤر يفكي - هللا همحر - دمحم نعو « هنع
 دنعو« لبحلاو فاكالإو جرسلا عفر بجيو مئاوقلاو لفكلاو هجولا ةيؤر نم دب ال : هنع هللا
 «زيجولا حرش »يف اذك . . هريس فرعيل هيدي نيب سرفلا يرجي نأ نم دب ال هنآ هباحصأ ضعب
 نأل سجلا نم دبال) :م محللا لجأل حبذلل ىرتشت يتلا ةاشلا يهو :ش ( محللا ةاش يفو ) :م
 . ةلوزهم وأ ةنيمس اهنأ فرعيل سحلاب ىأ :ش ( هب فرعي محللا وهو دوصقملا

 : «برغملا» يفو « جاتنلا لجأل تيبلا يف سبحت يتلا ةاشلا يهو :ش ( ةينقلا ةاش يفو ) :م

 - ىرهوجلا لاقو «ةراجتلل ال لسنلل ىأ ةينق يسفنل هتدختا ةينقو ةونقو ًاونق هتيمح لاما تونق
 ال كسفنل اهتينتقا اذإ ةينقو ةينق اًضيأ تينقو هونقو ةونق اهريغو منخلا تونق : - هللا همحر

 رئاسواهعرض ىلإ رظنلا نم دب ال «ةريخذلا» يفو :ش ( عرضلا ةيؤر نم دب ال ) :م ةراجتلل
 . اهدسح



 الف رادلا نحص ىأر نإو :لاق. دوصقملل فرعملا وه كلذ نأل « قوذلا نم دب ال معطي اميفو

 نم ناتسبلا راجشأ ىأر وأ « رادلا جراخ ىأر اذإ كلذكو «اهتويب دهاشي مل نإو « هل رايخ

 باتكلا باوج نأ حصألاو « تويبلا لخاد لوخد نم دب ال -هللا همحر- رفز دنعو « جراخ

 لوخدلا نم دب الف مويلا امف « ذئموي ةتوافتم نكت مل مهرود نإف « ةينبألا يف مهتداع قافو ىلع

 . لخادلاب ملعلا عقوي ال رهاظلا ىلإ رظنلاو « توافتلل رادلا لخاد يف

 :ش ( دوصقملل فرعملا وه ) :م قوذلا يأ :ش ( كلذ نأل ؛ قوذلا نم دب ال معطي اميفو ) :م

 ىأر نإو ):م : هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م قوذلا يأ كلذ نأل خسنلا ضعب يفو

 ‹اهتويب دهاشي مل نإو هل رايخ الف ) :م اهطسو رادلا نحص : يرهوجلا لاق :ش ( رادلا نحص

 نأل :ش ( جراخ نم ناتسبلا راجشأ ىأر وأ رادلا جراخ یأر اذإ ) :م هل رایخ ال يأ :ش ( كلذكو

 ‹ تاناوطسألاو عوذجلا نم ناطيحلا نيبو روسلا تحت امك ةيؤرلا رذعتم اهئازجأ نم ءزج لك
 . دنقرمس يف امك ًادوصقم ولعلا نوكي نأ الإ ولعلاو ةلبزملاو خبطملا ةيؤر طرتشي الو

 ‹ ىليل ىبأ نبا لاق هبو :ش ( تويبلا لخاد لوخد نم دب ال - هللا همحر - رفز دنعو ) :م

 ناردجلاو حوطسلاو خبطملاو فوقسلا ةيؤر نم كلذ عم دب ال : هنع هللا يضر- يعفاشلا دنعو

 حرش يف لاقو - هللا همحر - دايز نب نسحلا لاق هبو ةعولابلاو محتسملا ةيؤرو ءًألخادو اجراخ

 . هللا همحر - رفز هلاق ام حيحصلاو : عطقألا

 ( مهتداع قافو ىلع ):م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( باتكلا باوج نأ حصألاو ) :م

 نإف ‹ ةينبألا يف ) :م - هللا همحر - ةفينح يبأ نمز يف دادغب لهأو هفوكلا لهآ ةداع يأ ؛ش

 لاق امك :ش ( لوخدلا نم دب الف ) :م انرايد يف يأ :ش ( مويلا امأف  ذئموي ةتوافتم نكت مل مهرود

 . اهترثكو قفارملا ةلقل :ش ( توافتلل رادلا لخاد يف ) :م - هللا همحر - رفز

 «طيحملا يفو «مويلا حيحصلا وهو :ش ( لخادلاب ملعلا عقوي ال رهاظلا ىلإ رظنلاو ) :م

 ناتيب رادلا يف ناك ول ىتح دوصقملا وهام ربتعي رادلا يف : لاق انخياشم ضعب :«ةريخذلا»و

 وأ هجراخ ةيؤرب رايخلا طقسي ناتسبلا يفو « رادلا نحص ةيؤر طرتشي نايفيص ناتيبو نايوتش
 : لاقو « ةياورلا هذه -هللا مهمحر - خياشملا ضعب ركنأو « ةياورلا رهاظ يف راجشألا سوؤر

 . عمجملا حرش يف اذك هجراخ ةيؤرب لطبي الف هنطاب ناتسبلا نم دوصقملا ناب

 سوؤرو جراخلا ةيؤرب يفتكي ال مركلا يف - هللا همحر - ناخ يضاق عماج)» يفو

 مركلا بنع يفو «مركلا لخاد ةيؤر نم دب ال اندالب يف امأ « مهدنعاذه «طيحملا» يفو راجشألا

 . كلذك لخنلا يفو « اتيب عون لك نم ىري نأ دب ال

 ةيؤر نم دب ال ناتسبلا يف هنع هللا يضر يعفاشلا دنعو ‹ ضماحلاو ولحلا نم نامرلا يفو
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 رظنك لوسرلا رظن نوكي الو بيع نم الإ هدري ال ىتح يرتشملا رظنك ليكولا رظنو :لاق

 ليكو لا هانعم : لاق . هدري نأ هلو ءاوس امه :الاقو « -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو «يرتشملا

 طاقسإ نود ضبقلاب لكوت هنأ امهل . عامجإلاب رايخلا طقست هتيؤرف ءارشلاب ليكولا امأف ؛ ضبقلاب
 ‹ رايخلا

 ةيؤر يفو « اهوحنو راجشألا قورعو ناتسبلا ساسأ ةيؤر ال ءاملا لئاسمو ناردجلاو راجشألا
 اًنهد ىرتشا اذإ ؛زيجولا حرش» يف اذك ناقيرط ضاحرملا هب رودي يذلا ءاملا ىرجمو رادلا رهظ

 - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع فكلا ىلع هبصي ىتح كلذ يفكي ال جاجزلا يلإ رظنف جاجز يف

 ال جاجزلا نأل يفكي هنأ - هللا همحر - دمحم نعو « هنع هللا يضر يعفاشلا باحصأ لاق هبو

 . نهدلا ةروص يفخي

 رظنك ليكولا رظنو ):م «ريغصلا عماجملا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش (لاق) :م

 هضبقب كتلكو يأ عيبملا ضبق يف يليكو نك هريغل يرتشملا لوقي نأ ليكوتلا ةروص :ش (يرتشملا
 . ليكولا هملعي مل بيع نم يأ هيف رهظ اذإ :ش ( بيع نم الإ هدري ال ىتح) :م

 « - هللا همحر - رفعج وبأ هيقفلا هركذ اذك بيعملا رايخ لطبي نأ بجي ملع دق ناك نإف

 يف اذكه ملعي مل وأ ملع هانعم نوكيف بيعلا رايخ لاطبإ ضبقلاب ليكولا كلي ال نأ حيحصلاو
 . هللا همحر - يودزبلا مالسإلا رخفل «ريغصلا عماجلا»

 وأ هضبقب يلوسر نك : لوقي نأ هتروص :ش ( يرتشملا رظنك لوسرلا رظن نوكي الو ) :م

 نأ لوسرلاو ليكولا نيب قرفلاو « كيلإ عيبملا عفدي نأ نالفل لق : لاق وأ هضبقل كتلسرأ : لاق

 ىلإ ةفاضإلا نع ينغتسي ال لوسرلاو « دادبتسالاب دقعي لب هلكوم ىلإ دقعلا فيضي ال ليكولا

 طقسي الو عيبملا ضبقا لاق نأب رمألا لصف يف ليكولاو لوسرلا نيب قرف ال: ليقو لسرملا
 .رايخلا

 :الاقو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ) :م هرظنك لوسرلا رظن نوك مدع يأ :ش (اذهو ) :م

 يأ :ش ( هدرب نأ ):م يرتشمللو يأ :ش ( هلو ) :م ءاوس لوسرلاو لیکولا یآ :ش ( ءاوس امه

 (هانعم ):م :هللا همحر - فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م هكرت ءاش نإو هذخأ ءاش نإف هآر اذإ عيبملا

 :ش ( ضبقلاب ليكولا ) :م ىرتشملا رظنك ليكولا رظنو «ريغصلا عماجلا »يف هلوق ىنعم يأ :ش

 ىأر اذإ لكوملل سيلو :ش ( عامجإلاب رايخلا طقست هتيؤرف ءارشلاب ليكولا امأف) :م هلوق ىنعم يأ
 همحر - فسوي يبأل يأ :ش ( امهل) :م ءارشلاب ليكولا ىلإ ةعجار دقعلا قوقح نأل هدري نأ

 لبق يأ لكوت ضبقلاب ليكولا نأ يأ :ش ( ضبقلاب لكوت هنأ ):م - هللا همحر - دمحمو - هللا

 .رايخلا لاطبإ ىلإ ضبقلا نم مكحلا ىدعتي الف :ش ( رايخلا طاقسإ نود) :م ضيقلل ةلاكولا
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 مات: ناعون ضبقلا نأ هلو . ااصق طاقسإلاو طرشلاو بيعلا رايخك ‹ هب لکوتی ملام كلي الف

 الو ‹ ةقفصلا مامتب هماعت نأل اذهو «اروتسم هضبقي نأ وهو صقانو هاري وهو هضبقي نأ وهو

 هاري وهو لكوملا ضبق ىتمو . ليكولا اذكف « هيعونب هكلمي لكى ملاو « ةيؤرلا رايخ ءاقب عم متت

 الف ‹ هنم صقانلاب ليك وتلا ىهتنا اروتسم هضبق اذإو « ليك وتلا قالطإل ليكو لا اذكف راينلا طقس

 ةقفصلا مامت عنمي ال هنأل ؛ بيعلا رايخ فالخب كلذ دعب ادصق هطاقسإ كلمي

 رايخك راصو ):م ضبقلا نم سيل رايخلا لاطبإ نأل :ش ( هب لکوتي ملام كلي الف):م

 مل هبيع ايثار اًبيعم ليكولا ضبقف هضبقب لكو مث اًبيش ىرتشا نمك اذه راص يأ :ش (بيعلا

 رايخب ىرتشا نمك طرشلا رايخك راصو يأ :ش ( طرشلاو ):م لكوملل بيعلا رايخ طقسي

 . لكوملا رايخ طقسي مل هضبقب لكوو طرشلا

 طقسأو هآر مث ًاروتسم هضبق اذإ ضبقلاب ليكولا نأ : هتروص :ش (ًادصق طاقسإلاو ) :م

 ال هنإف ينمضلا طاقسإللا نع ًازارتحا ًادصق : هلوقو « لكوملا نع رايخلا طقسي ال ًادصق رايخل لا هنع

 . عيبلا ضبقب كلمي

 :ش ( هضبقي ن وهو مات : ناعون ضبقلا نأ ) :م - هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) م

 وهو :ش (ًاروتسم هضبقي نأ وهو ) :م صقان ضبقو يأ :ش ( صقانو « هاري وهو ) :م ليكولا يأ

 .اضرلا مدعل رايخلا طقسي ال

 مامتب ):م ضبقلا مات يأ :ش ( همامت نأل ):م نيعونلاب هعونت ىلإ ةراشإ :ش ( اذهو ) :م

 موزللاو اهيهانتب اهمامت نأل :ش ( ةيؤرلا رايخ ءاقب عم ) :م ةقفصلا يأ :ش ( متت الو « ةتفصلا

 :ش ( هكلمي لكوملاو ):م كلذ نع ناعني طرشلاو ةيؤرلا رايخو ءاضق وأ اضرب الإ دقري ال ثيحب

 هاري وهو لكوملا ضبق ىتسمو « ليكولا اذكف ):م ضبقلا يعونب يأ :ش ( هيعونب) :ءضبقلا كليب يأ

 ًالمع :ش ( ليكوتلا قالطإل ) :م هيعونب هكلمي هليكواذكف يأ :ش ( ليكولا اذكف راينا طقس

 . هقالطإب

 اًضبق هضبق اذإ ليكولا نإف كلذ ملسن ال : لاقي امع باوج :ش (ًاروتسم هضبق اذإو ) :م

 ليكولا سيلف رايخلا طقس كلذ لعف ول لكوملاو « طقسي ملأدصق رايخلا طقسأف هآر مث اصقان

 ىهتنا ) :م ًاروتسم ليكولا يأ هضبق اذإو : هلوقب باجأف ةلاحمال صقانلا ضبقلا يف لك وملاك

 هطاقسإ كلي الف ) :م ضبقلا نم يأ :ش ( هنم ) :م صقانلا ضبقلاب يأ :ش ( صقانلاب ليك وتلا

 مهميمتت ىضتقم لاطبإلا هل تبشي اغنإو ادصق لاطبإلا هيلإ ضوفي مل هنأل :ش ( كلذ دعب ًادصق

 ( ةقفصلا مامت عني ال هنأل ) :م بيعلا رايخك راصف :امهلوق نع باوج :ش ( بيعلا رايخ فالخب)

 . تئافلا ءزجلا ميلستل لب ضبقلل اًميمتت عرشي مل هنأل :ش
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 ال هنإف هنم مالا كلم ال لك ومل اف ملس ولو « فالخلا ىلع طرشلا رايخو « هئاقب عم ضبقلا متيف

 فالخبو « هليكو هكلمي ال اذكف « هدعب نوكي رايخلاب دوصقملا وهو رايتخالا نأل ؛ هضبقب طقسي
 . عيبلا يف الوسر ناك اذإ ضبقلا كلم ال اذهلو ةلاسرلا غيلبت هيلإ اغإو اًئيش كلم ال هنأل لوسرلا
 نم هانررق دقو « هرب ملام ؛ یرتشا هنأل یرتشا اذ رابخلا هلو « زئاج هؤارشو یمعألا عیبو :لاق

 ‹ لبق

 اذهو :ش ( فالخلا ىلع طرشلا رايخو ) :م رايخلا ءاقب يأ :ش ( هئاقب عم ضبقلا متيف ) :م
 اًسيقم حلصي ال طرشلا رايخ نأ هنايب « طرشلا رايخكو : يأ « طرشلاو : امهلوق نع باوج

 رايخلاب هنأ ىلع اًميش ىرتشا نم نأ -هللا همحر - ىرودقلا ركذ فالخلا اذه ىلع هنأل + ؛ هيلع

 . فالخلا اذه یلع وهف ہآر ام دعب هضبقب ًالیکو لکوی

 طرشلا رايخ نع صن الو فالخلا ىلع طرشلا رايخو :هلوق : هللا همحر - یزارتألا لاقو
 :i لاقيو عنياذه ىلعف « «ريغصلا عماجلا حرش» يف اولاق اذك - هللا همحر - ةفينح يبأ نع
 زوجي لب « هيف قافتالا ىلع صن هيف سيل هنأل هيلع اًسيقم نوكي نأ حلصي طرشلا رايخ نأ ملسن

 . ةيؤرلا رايخ يف امك اًضيأ هيف مكحلا نوكي نأ

 ضبقلا كلي ال يأ :ش ( هنم ماتلا كلم ال لكوملاف ) :م رايخلا ءاقب يأ :ش ( ملس ولو ) :م
 ( هنإف ) :م طرشلا رايخ ءاقب عم ةقفصلا متت الو ةقفصلا مامتب همات نأل ضبقلا نم يأ هنم مالا

 دوصقملا وهو ) :م ركفتلاو ددرتلا وهو :ش ( رايتخالا نأل هضبقب طقسي ال ) :م رايخلا نإف يأ :ش
 كلم ال هنإف لوسرلا فالخبو « هليكو هكلمب ال اذكف ):م ضبقلا دعب يأ :ش ( هدعب نوكي رايخل اب
 ةلاسرلا ءادأ كلميف :ش ( ةلاسرلا غيلبت هيلإ اغإو ):م صقانلا الو ماتلا ال ضبقلا نم :ش ( اًتیش

 . هوجولا لمكأ ىلع

 ضيق يأ :ش ( ضبقلا كلم ال ) :م طقف ةلاسرلل اًعلبم هنوك لجألو يأ :ش (اذهلو ) :م

 ضحب يفو ءارشلا يف ًالوسر ناك اذإ عيبلا ضبق الو :ش ( عيبلا يف ألوسر ناك اذإ ) :م نمللا
 . نيتلاحلا رابتعاب نمثلا وأ عيبملا ميلست ىأ ضبقلا ناكم ميلستلا كليب ال خسنلا

 لاق هبو :ش ( زئاج هؤارشو یمعألا عیبو ) :م : هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 رايتخاوهوزوجيال لوق يفو « لوق يف -مهنع هللا يضر- يعفاشلاو دمحأو كلام
 ناك اذإ امأ « ًاريصب نكي ملو دقعلا تقو ىمعأ وه نميف فالخلا اذهو « - هللا همحر-ينزملا
 . هعيب زاوج يف فالخ ال كلذ دعب يمعف ًاريصب

 بابلا لوأ يف يأ :ش ( لبق نم هانررق دقو « هري مل ام ىرتشا هنأل ؛ ىرتشا اذإ رابخلا هلو ) :م
 هؤارش زوجیف هری ملام يرتشي يذلا ريصبلاك ىمعألاو «رايخلا هل نأو زئاج هري ملام ءارش نأ
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 اذإ هقوذبو « مشلاب فرعي ناك اذإ همشبو « سجل اب فرعي ناك اذإ عيبملا هسجب هرايخ طناسي مث
 فصولا نأل . هل فصوي ىتح راقعلا يف هرايخ طقسي الو « ريصبلا يف امك قوذلاب فرعي ناك

 ناک ول ناکم يف فقو اذإ هنآ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو « ملسلا يف امك ةبؤرلا ماقسم ماقي

 ‹ زجعلا عضوم يف ةقيقحلا ماقم ماقي هيبشتلا نأل ؛ هرابخ طقسي تيضر دق : لاقو هآرل اريصب
 يف قلحلا ماقم ىسوملا ءارجإو « ةالصلا يف سرخألا قح يف ةءارقلا ماقم ماقي نيتفشلا كيرحتك

 اذهو « هاري وهو هضبقب ًالیکو لک وی -هللا همحر- :نسحلا لاقو « جحلا يف هل رعش ال نم قح

 یر نمو :لاق . اًقنآ رم ام ىلع لکو ملا ةيؤر ليكولا ةيؤر نأل -هللا همحر- ةفينح يبأ لوب هبشأ

 ةيؤر نوكت ال امهدحأ ةيؤر نأل ؛ امهدري نأ هل زاج رخآلا ىأر مث « امهارتشاف نيبوشلا دحأ

 نوكي اليك امهدري لب هدحو هدری ال مث « هری مل امیف رایخلا يقبف بايثلا يف توافتلل رخآآلا

 « مامتلا لبق ةقفصلل اًقيرفت

 ناك اذإ همشبو « سج اب فرعي ناک اذإ عیبملا هسجب هرایخ طقسي مث ) :م ریصبلاک هل رایخلا توبث عم

 فصوي ىتح راقعلا ىف هرايخ طقسب الو « ریصبلا يف امك قوذلاب فرعي ناك اذإ هقوذبو « مشلاب فرعي
 مث « هآرل ًاريصب ناك ول ناكم ىف فقي نأ راقعلا ىف فصولا :«يباتعلا عماجلا» يفو :ش ( هل

 :ش ( ملسلا يف امك ) :م بابلاو طئاحلا سي : ليقو :ش ( ةيؤرلا ماقم ماقي فصولا نأل ) :م

 قح يف زجعلاو ‹« زجعلل امودعم هيف ملسملا ناك نإو « هيف ملسملا ماقم موقي فصولا نإ ينعي

 ةيؤرلا ماقم فصولا موقيف « ةنكم ريغ ىمعألا ةيؤر امأ « ةنكمم هيف ملسملا ةيؤر نأل مزلأ ىمعألا

 . ىلوألا قيرطلاب هقح يف

 تیضر دق : لاقو هآرل ًاریصب ناک ول ناکم يف فقو اذإ هنآ - هللا همحر - فسوی يبأ نعو ) :م

 يف ةءارقلا ماقم ماقي نيتفشلا كيرحتك ‹ زجمعلا عضوم يف ةقيقحلا ماقم ماقي هيبشتلا نأل ؛ هرايخ طقسي

 - نسحلا لاقو ‹ جحلا يف هل رعش ال نم قح يف قلحلا ماقم ىسوملا ءارجإو « ةالصلا يف سرخألا قح

 ةيؤر ريصتف :ش (هاري وهو هضبقب ًاليكو لكوي ):م - هللا همحر- دايز نبا :ش ( - هللا همحر
 يبآ لوقب هبشأ ):م -هللا همحر - نسحلا لوق يأ :ش (اذهو ):م : فنصملا لاق « هتيؤرك ليكولا

 . ةمدقتملا ةلأسملا يف يأ :ش ( اًقنآ رم ام ىلع لك ملا ةيؤر ليكولا ةيؤر نأل - هللا همحر - ةفينح

 ىأر مث امهارتشاف نيبوثلا دحأ یر نمو ) :م : هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 اميف رايخلا يقبف ‹ بايثلا يف توافتلل رخآلا ةيؤر نوكت ال امهدحأ ةيؤر نأل ؛ امهدري نأ هل زاج رخآلا

 مهنم ةقفصلا قيرفتو :ش ( مامتلا لبق ةقفصلل اًقيرفت نوكي اليك امهدري لب هدحو هدری ال مٹ هری مل

 . عامجإلاب
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 ءاضق ريغب درلا نم نكمتي اذهلو « هدعبو ضبقلا لبق ةيؤرلا رايخ عم منت ال ةقفصلا نأل اذهو

 هيف يرجي ال هنأل هرايخ لطب ةيؤرلا رايخ هلو تام نمو . لصألا نم اخسف نوكيو اضر الو
 ىلع ناك نإف ةدم دعب ها رتشا مث اًئیش یأر نمو . طرشلا رايخ يف هانركذ دقو « اندنع ثرالإ
 رايخلا تبثي هي هتاوفبو « ةقباسلا ةيؤرلاب هل لصاح هفاصوأب ملعلا نأل ؛ هل رايخ الف اهآر ىتلا ةفصلا

 مل ةيؤرلا كلت نأل « راي ا هلف ؟ريغتم هدجو نإو « هب اضرلا مدعل هيثرم هنأ ملعب ال ناك اذإ الإ
 ‹ثداح ريغتلا نأل ؛ عئابلا لوق لوقلاف ريغتلا يف افلتخا نإو « هري مل هنأكف ء هفاصوأب ةملعم عقت

 :ش ( هدعبو ضبقلا لبق ةيؤرلا رايخ عم متت ال ةقفصلا نأل ) :م هلبق ال حيضوت :ش (اذهو ) :م
 ةجاح الو ليقاذك : - هللا همحر - يكاكلا لاق « ًاروتسم هضبق اذإ اميف ينعي ضبقلا دعب يأ
 ةقفصلا نوك لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م هلطبي ام دجوي نأ ىلإ ىقبي ةيؤرلا رايح نأل اذه ىلإ
 ( لصألا نم اخسف نوكيو اضر الو ءاضق ريغب درلا نم ):م يرتشملا يأ :ش ( نكمتي ) :م ةمات ريغ
 اضرلا ققحت مدعل لصألا نم اًخسف نوكيو ءادتبالا نم اًخسف ةيؤرلا رايخب درلا نوكي يأ :ش
 دعب بيعملا رايخ فالخب اضرلاو ءاضقلا ىلإ جاتحي الف « هيلع دوقعملا تافصب ملعلا مدعل

 رايخ يف- هنع هللا يضر- يعفاشلا دنعو « عيبلا مامتل ءاضقلاو اضرلاب الإ دري ال هنإف ٠ ضبقلا

 . اًضيأ لصألا نم خسف وهف كلذك ضبقلا دعب عيبلا

 اقالخ :ش (اندنع ثرإلا هيف يرجي ال هنأل ؛ هرايخ لطب ةيؤرلا رايخ هلو تام نمو ) :م
 ةيؤرلا رايخ نالطب انركذ دق يأ :ش ( طرشلا رايخ يف هانركذ دقو ) :م - هللا همحر - يعفاشلل

 . طرشلا رايخ باب يف توملاب

 ملعلا نأل هل رايخ الف اهآر يتلا ةفصلا ىلع ناك نإف « ةدم دعب هارتشا مث ايش ىأر نمو ) م

 اذإ الإ رايخلا تبثي ثي ) :م هفاصوأب ملعلا تاوفب يأ :ش ( هتاوفبو « ةقباسلا ةيؤرلاب هل لصاح هفاصوأب

 :م هل رايخ الف هلوق نم ءانثتسالا ةملكو « هآر يذلا وه هنأ ملعي ال يأ :ش ( هیئرم هنآ ملعی ال ناک

 . هب اًيضار نوکی ال یا :ش ( هب اضرلا مدعل )

 ال وهو لبق نم هآر ناك اًقوفلم ابوث ىرتشا اذإ هنأب اذهل روص «ىرغصلا ىواتفلا» يفو
 ةيراج یأر لجر « ةصالخلا» يف هتروصو « ةيؤرلا رايخ هل تبث يئرملا كلذ ىرتشملا نأ ملعي
 نأ ملعي ملو ةبقتنم هنم اهارتشاف اهعبتت ةدمب كلذ دعب اهآر مث اهرتشي ملو اهب همواسف لجر دنع

 .اضرلا مدعل رايخلا هلف اهآر يتلا يه

 نأل رايخلا هلف ) :م هآر امعًاريختم ءارشلا دعب هآر ام دجو نإو يأ :ش ( ًآريغتم دجو نإو ) :م

 دق يرتشملا لاق نأب :ش ( ريغتلا يف افلتخا نإو « هري مل هنأكف « هفاصوأب ةملعم عقت مل ةيؤرلا كلت
 اذإ اًيعم نوكي اغنإ هنأل :ش ( ثداح ريغتلا نأل عئابلا لوق لوقلاف ) :م ريغتي مل : عئابلا لاقو ريغت
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 ام فالخب ‹ يرتشملل دهاش رهاظلا نأل ؛ اولاق ام ىلع ةدملا تدعب اذإ الإ رهاظ موزللا ببسو

 ىرتشا نمو :لاق . هلوق لوقلا نوكيف هركني يرتشملاو ثداح رم اهنأل ؛ ةيؤرلا يف افلتخا اذإ

 رایخ كلذكو ‹ بيع نم الإ اهنم اًئيش دري مل هملسو هبهو وأ ابوث هنم عابف هری ملو يطز لدع
 رايخ نأل مامتلا لبق ةقفصلا قيرفت يقب ام در يفو « هكلم نع جرخ اميف درلا رذعت هنأل ؛ طرشلا

 نأل ؛ بيعلا رايخ فالخب « اهمامت ناعنمي طرشلاو ةيؤرلا

 . لصألاب كسمتمو ركنم عئابلاو هيعدي يرتشملاو ٠ ضراع امهنم لكو « هتئيه لدبت

 نع يلاخلا تابلا عيبلا وأ ةقباسلا ةيؤرلا وهو دقعلا موزل يأ :ش ( موزللا ببسو ) :م

 كسمتي نم لوق لوقلاف :ش ( رهاظ) :م هيلع دوقعملا نم ءزج ةيؤر وأ ةدسفملا طورشلا

 تدعب اذإ الإ ):م يرتشملل لوقلا نأ -هنع هللا يضر- يعفاشلا باحصأ ضعب ركذو «رهاظلاب

 ذئنيحف « نورحخأتملا يآ :ش (اولاق ام ىلع ) :م عئابلا لوق لوقلاف : هلوق نم ءانئتسا :ش ( ةدملا

 لوطب ريغتي دق ءيشلا نأل :ش ( يرتشملل دهاش رهاظلا نأل ) :م يرتشملا لوق لوقلا نوكي

 يفو - هللا همحر- يسخرسلا ةمئألا سمش لام هيلإو هلوق لوقلاف رهاظلا هل دهش نمو «نامزلا

 اهنآ عئابلا معزو ةنس نيرشع دعب اهارتشا مث ةباش ةيراج ىأر نأب ةدملا تدعب نإف :«طوسبملا»

 لوق لوقلاف يرتشملا ةيؤر يف يرتشملاو عئابلا فلتخا اذإ ىنعي « عئابلل لوقلاف هلوقب لصتم :ش

 ى :ش ( هلوق لوقلا نوکیف هرکنی ېرتشملاو ثداح رمآ ) :م ةيؤرلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م يرتشملا

 . هني

 ملو ىطز لدع ىرتشا نمو) :م :اريغصلا عماحلا» يف - هللا همحر - دمحم :ش ( لاق ) :م

 نم ليخ برغملا يفو « سانلا نم ليخ طزلاو « عاتملا لدع هنمو« يلثملا رسكلاب لدعلا :ش (هری

 ىرتشا نمو: هلوقو « قارعلا داوسب سانلا نم ليخ : ليقو « ةيطزلا بايثلا مهيلإ بسني دنهلا

 هديقو « اًضيأ - هللا همحر - فنصملا دارم وهو هضبقو : «يفاكلا» يفو « هري ملو يطز لدع

 دري مل هلوقب اًيناث هثنأو « هنم هلوق يف ًالوأ ريمضلا ركذ :ش (بيع نم الإ اهنم اًئيش دري مل هملسو

 رایخب يطز لدع یرتشا نأب :ش (طرشلا رايخ كلذكو) :م هانعمو لدعلا ظفل ىلإ ادر اهنم تيش

 قيرفت يقب ام در يفو « هكلم نع جرخ اميف درلا رذعت هنأل ) :م بهو وأ هنم ابوث عابو هضبقو طرشلا

 ءادتبا يف امك ‹ زوجي ال مامتلا لبق ةقفصلا قيرفتو :ش (مامتلا لبق) :م عئابلا ىلع :ش (ةقفصلا

 الو اضرلاب اهمامت نأل ؛ ةقفصلا مامت يأ :ش (اهمامت ناعنمي طرشلاو ةيؤرلا رايخ نأل) :م ةقفصلا

 نأل) :م بيع رايخ نم الإ : هلوق نع باوج اذه :ش (بيعلا رايخ فالخب) :م امهدوجو عماضر
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 هيلإ داع ولف « ةلأسملا عضو هيفو « هلبق متت ال تناك نإو « ضبقلا دعب بيعلا رايخ عم متت ةقفصلا
 هنأ فسوي يبأ نعو . يسخرسلا ةمئألا سمش هركذ اذك « ةيؤرلا رايخ ىلع وهف خسف وه ببسب

 . يرودقلا دمتعا هيلعو ‹ طرشلا رايخك هطوقس دعب دوعي ال

 اهنم بوث يف اًبيعدجو ول ضبقلا لبق نأل هب ديق :ش (ضبقلا دعب بيعلا رايخ عم متت ةقفصلا
 نإو يأ . هلبق اب لصاو :ش (تناك نإو) :م ةصاخ بيعملا الإ دري الف ضبقلا دعب امأو ءاهدري

 ضوبقملا يفو يأ :ش (هيفو) :م بيعلا رايخ يف ضبقلا لبق يأ :ش (هلبق متت ال) :م ةقفصلا تناك

 لبق ناك ول هنأل ؛ انركذ امك طرش اهيف ضبقلا ديق ىنعم يطزلا ةلأسم يأ :ش (ةلأسملا عضو) :م

 وه ببسب) :م يرتشملا ىلإ يأ :ش (هيلإ) :م بوثلا يأ :ش (داع ولف) :م هيف فرصتلا زاج ال ضبقلا

 يأ :ش (وهف) :م ةبهلا يف عوجرلا وأ ءاضقلاب بيعلا وأ طرشلا وأ ةيؤرلا رايخب درلاك :ش (خسف

 (يسخرسلا ةمئألا سمش هركذ اذك) :م لصألا نم عناملا عافترال :ش (ةيؤرلا رايخ ىلع) :م يرتشملا

 رايخ نأ يأ :ش (هنأ) :م هنع دعجلا نب ىلع ةياور وهو :ش (فسوی يبآ نعو) :م هطوسېم يف :ش

 يضاق ىواتف يفو :ش (طرشلا رايخك) :م دوعي ال طقاسلا نأل :ش (هطوقس دعب دوعي ال) :م ةيؤرلا

 :ش (يرودقلا دمتعا) :م يور ام ىلع يأ :ش (هيلعو) :م حيحصلا وهو : ناخ

 امو نارفعزلا لوصأو موثلاو لصبلاو لجفلاو رزم لاك ضرألا يف اًبيغم اًئيش ىرتشا : عرف
 اذإ رايخلا هلو زوجي ال :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو « دمحأو كلام لاق هبو « زوجي كلذ هبشأ

 اهضعب ةيؤر : الاقو « ةفينح يبأ دنع لاح لكب رايخلا لطبت ال هضعب ةيؤرو « هعيمج ىأر

 . مهفاف اهلك ةيؤرك
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 بیعلا راض باد
 نأل هدر ءاش نإو نمثلا عي عيمجب هذخأ ءاش نإ رايخلاب وهف عيبملا يف بيع ىلع يرتشملا علطا اذإو

 سیلو « هب یضرب ال ام موزاب ررضتب الیک ریختب هناوف دنعف ةمالسلا فصو يضتقي دقعلا قاطم

 ‹ دقعلا درجم يف نمثلا نم ءيش اهلباقي ال فاصرألا نأل ؛ ناصقنلا ذخأيو هكسمي نأ هل

 ( بيعلا رايخ باب ) :م

 ةفاضإ ليبق نم بيعلا يلإ رايخلا ةفاضإو بيعلا رايخ ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 لوقن دحاو ىنعم يف باعلاو ةبيعلاو بيعلا :- هللا همحر - يرهوجلا لاقو « هببس ىلإ ءيشلا

 لصألا ىلع اضيأ بويعمو بيعم وهف ىدعتي الو ىدعتي انأ هتبعو بيع اذ راص ىأ عابملا باع
 ةرطفلا لصأ هنع ولخت ام بيعلا : (طوسبملا» ىفو « بيع يأ باعمو ةباعم هبام :لوقةيو

 ۰ . ةميلسلا

 ؛ هدر ءاش نإو نمثلا عيمجب هذخأ ءاش نإ رايخلاب وهف عيبملا يف بيع ىلع يرتشملا علطا اذإو ) :م

 يأ : ش ( هتاوف دنعف ) :م هيلع دوقعملا ةمالس يأ :ش ( ةمالسلا فصو يضنقي دقعلا قلطم نأل

 :ش ( هن یضرب الام موزلب ررضتي الیک ) :م يرتشملا يأ :ش ( ريختي ) :م ةمالسلا فصو تاوف

 . ًاعرش عوفدم ررضلاو

 :م بيع ىلع هيف علطا يذلا عيبلا يأ :ش ( هكسمي نأ ):م يرتشملل يأ :ش ( هل سيلو ) :م

 دمحأ لاقو «- هنع هللا يضر٠- يعفاشلا لاق هبو «بيعلا ناصقن يأ :ش ( ناصقنلا ذخأيو)

 كلذ هل سيلو « ثرإلا وأ نمشلا امإ بيعلا ناصقنو « هقح هنأل نيرمألا دحأ هل : هللا همحر

 ثيح نم هريغت وأ عيبملا نم ءزج تاوف بجوي اب نوكي نأ امإ بيعلا نأل . فصو بئاعلا نأل

 . ةطقاسلا نسلاو ةنامزلاو للشلاو روعلاو ىمعلاك رهاظلا

 يف ضيحلا عافتراو ميدقلا لاعسلاك ةروص ال ىنعم ناصقنلا بجوي اب نوكي نأ امإو

 ذخأي نأ حصي الف فصو تاوف هلك كلذ يفو «ةيراجلا يف رخبلاو رفدلاو انزلاو «هنامز

 . ناصقنلا

 ‹« فصولاب لباقي نأ امإ نمشلا نأل :ش ( نملا نم ءيش اهلباقي ال فاصوألا نأل ) :م

 ةمحازم ىلإ يدؤي اليك يناثلاو « لوألا ىلإ ليبس ال سكعلاب وأ يناثلا نود لوألاب وأ لصألاو

 فاصوألا تناك اذإ امع زارتحا :ش ( دقعلا درجم يف ) :م : لاق اغإو ثلاثلا نيعتف لصألا عبتلا

 لبق عيبملا دي عئابلا عطق وأ اًبيعم تراص وأ تروعأف ةبادلا تبرض اذإ امك لوانتلاب ةدوصقم

 عئابلا قحب درلا عنتي نأب اًمكح وأ« لوانتلاب ًادوصقم راص هنأل نمثلا فصن طقسي هنإف ضبقلا

 . ذئنيح نمثلا نم اًطسق اهل نإف ةيانجل اب عرشلا قحب وأ بيعلاب

۹۹ 



 درلاب نكمن يرتشملا نعررضلا عفدو « هب ررضتيف ىمسملا نم لقأب هكلم نع هلاوزب ضري مل هنألو

 نأل ؛ ضبقلا دنع الو عيبلا دنع يرتشملا هري ملو « عئابلا دنع ناك بيع هب دارم او ‹ هررضت نودب

 اهدري ال اهبيعب ملع مث اهنبل برشو اهبلحف ةرقب وأ ةاش ىرتشا نم نإ : انلق اذه نعو

 بيعلاب اهدري : -هنع هللا يضر -يعفاشلا لاقو « اندنع بيعلا ناصقنب عجري نكلو بيعلاب
 هل تبثي : ميدقلا يف لاق -هنع هللا يضر- يعفاشلا نأ مهبتك يف ركذ نكلو « نمثلا عيمجب

 .درلا هل تبثي ال : ديدجلا يف لاقو ءدرلا

 ملم عئابلا نألو يأ «ناصقنلا ذخأي هكاسمإ زاوج مدع ىلع رخآ ليلد :ش ( هنالو ) :م

 نم لقأب هکلم لاوزب :ش ( هب ررضتیف ) :م دقعلا يف :ش ( ىمسملا نم لقأب هلم نع هلاوزب ضرب
 عيبملا ذخأي ثيح ررضتي اًسضيأ ىرتشملا نإ: لاقي امع باوج :ش (ررضلا عفدو ) :م ىمسملا

 نودب ):م عيبملادرب يأ :ش ( درلاب نكمم يرتشملا نع ) :م ررضلا عفدو :هلوقب باجأف بيعملا
 نأ ال ررضتي عئابلا ميلس وه اذإف اًبيعم عاب اذإ عئابلا : ليق نإف « عئابلا ررضت يأ :ش ( هررضت

 رايخلا لومش امإ بجاولاف اذه ىلعو « هل رايخ الو « بيعم هنأ نظ ىلع نمثلا صقن هنأ رهاظلا
 معجارت «هنامز لوط هتسرامو هفرصتو عئابلا دي يف ناك عيبملا نأب : بيجأ . امهل همدع وأ امهل

 . هفالخب رهظ نإو رايخلا هل نوكي الف « هکلم ةفصب اًلاع لزنأف

 هل لصح ملع ريغ نم ررضت بيعلا عم دقعلا انمزلأ ولف عيبملا ىأرام هنإف يرتشملا امو
 حضوي - هللا همحر - فنصملا مالك اذه :ش ( ئابلا دنع ناك بيع هب دارملاو ) :م رایخلا هل تبثیف

 مالك نماذه رخآ ىلإ... بيع ىلع يرتشملا علطااذإو - هللا همحر - يرودقلا لوق هب

 هركذ يذلا بيعلاب يأ هب دارملاو : - هللا همحر - فنصملا لاقف - هللا همحر - يرودقلا

 . عئابلا دنع ناك بيع - هللا همحر - يرودقلا

 ىدحإ دنع بيعلا ةيؤر يأ :ش ( كلذ نأل ضبقلا دنع الو عيبلا دنع يرتشملا هري ملو ) :م

 همحر - يراخبلا هلاقام بابلا اذه يف لصألاو « ةلالد بيعلاب يأ :ش ( هب اضر ) :م نیتلاحلا

 ىرتشااماذه : ةي ىبنلا ىل بتك : لاق -هنع هللا ىضر - دلاخ نب ءادعلا نع ركذيو - هللا

 ةثبخ الو ءاد ال ملسملا ملسملا عيب - هنع هللا يضرو - دلاخ نب ءادعلا نم ةي هللا لوسر دمحم
 قابإلاو ةقرسلاو انزلا ةلئاغلا : - هنع هللا يضر - ةداتق لاق :حيحصلا يف لاق مث . ةلئاغ الو

 . ىرتامك ةَ هللا لوسر وه يرتشملاو

 : لاق ىشرقلا ةيواعم نب زيزعلا دبع انثدح :لاق هيبأ نع همجحعم ىف نيهاش نبا یور

 نب دلاخ نب ءادعلا يل لاق : لاق بهو وبأ بهو نب ديمحلا دبع انثدح لاق ثيل نب دابع انثدح



 نب ءادعلا ىرتشااماذه : يب هللا لوسر يل هبتك اًباتك كئرقأ الأ :- هنع هللا يضر - ةذوه

 ملسملا عيب ةشبحخ الو ةلئاغ الو ءادال ةمأ وأًادبع يب هللا لوسر دمحم نم ةذوه نبادلاخ

 حيحصلا : «برغملا» يفو . مجعملا يف امك قئافلا يف تبثأو ىرت امك ءادعلا وه يرتشملاو . ملسملا

 يف امهعباتو - هللا همحر - يواحطلا طورشو فاصخلا طورش يف هركذام ىلع ای هللا لوسر

 . ءادعلا وه يرتشملا نأ ىلع لدت - هللا همحر - نيهاش نبا ةياور : تلق

 - ةذوه نبدلاخ نب ءادعلا ىرتشااماذه : ظفلب - هللا همحر- يذمرتلا هاور كلذكو

 يبنلا وه عئابلا نأ ىلع اوقفتا مهلكو - هللا مهمحر - ةجام نباو يئاسنلا هاور كلذكو

 هدنع عقو يذلا نإ : ليقف سكعلاب يراخبلا دنع عقوو - هنع هللا يضر ءادعلا يرتشملاو ۰ هل

 كلذ نم مزلو « دحاو ىنعمب عابو ىرتشا نأل ىنعمل اب ةياورلا نم وهو باوص وه : ليقو بولقم
 - يذمرتلا يف عقو ام ىلع يفارعملا نبا هحرشو : ءادعلا مسا ىلع ةي هللا لوسر مسا ميدقت

 حتفب ءادعلاو « يرتشملا وه ناك اذإ طورشلا يف لوضفملا مساب ةءادبلا : هيف لاقف - هللا همحر

 ديزي نمز ىلإ يقبو « نينح دعبو حتفلا دعب همالسإ ناكو دودمت نيتلمهملا لادلا ديدشتو نيعلا
 : يباطخلا لاقو « يراخبلل انحرش يف هيف مالكلا انيصقتسا دقو «ةيدابلا نكسي ناكو بلهملا نبا

 « تافآلا نم اهوحلو صرلام ماذجلاو نونملاك اهب دري يتلا ءاودألا نم يقرلاب نوكي ام ءادلا

 نم كقح لاتغيام «ةلئاغلا» ىنعمو « دهع هل نم ىبسي نأ لثم لصألا ثيبخ ناك ام ةثبخلاو

 ةلئاغلا : قئافلا يف - هللا همحر -يرشخمزلا لاقو « بيع نم عيبملا يف كيلع سلدي امو ةليح

 . ىهتنا . . . هريغ وأ قابإ نم هكلهت يأ لاملا لوغت يتلا ةلصخلا

 دبكلاو فوجلا ىف ضرملا :- هللا همحر - ةفينح ىبأ نع نسحلا هاور اميف «ءادلا» ريسفتو

 يورو ةترلاو دبكلا نم فوجلا ىف نوكي ام ءادلاو « ندبلا رئاس ىف نوكي ام ضرملا نإف «ةئرلاو

 قابإلاك لاعفألا لبق نم نوكي ام ةلئاغلاو « ضرما ءادلا : لاق هنأ - هللا همحر - فسوي یبا نع

 ءاخلا رسكب ةثبخلاو « (طوسبملا» ىف اذك نونجلا ىه : ليقو «قاقحتسالا وه ةثبخلاو ءةفرسلاو
 ۰ . . ةللثلا ءاثلا حتفو ةدحوملا ءابلا نوكسو ةمجعلا

 ءاخلا مضب بتكلا رشكأ يف هانطبض : يراخبلا حارش دحأ - هللا همحر - نيتلا نبا لاقو

 اهب دارأ ليق « ةزبخ نزو ىلع ةثبخ يباطخلا لاقو « رسكلاب اهضعب يف طبضو « هانعمس كلذكو



 كلذو ةيلاملا ناصقنب ررضتلا نأل ؛ بيع وهف راجتلا ةداع يف نمثلا ناصقن بجوأ املک و :لاق

 يف ةقرسلاو شارفلا يف لوبلاو قابإلاو : لاق هلهأ فرع هتفرعم يف عجرملاو ةميقلا صاقتناب

 ‹ غولبلا دعب هدواعي ىتح بيعب كلذ سيلف غلب اذإف ‹ غلبي مل ام بيع ريغصلا

 . قابإلاك ةئيبخلا قالحألا دارملا : ليقو « بيطلاب لالحلا نع ربع امك مارحلا

 نم عيبملا ةمالس يضتقي عيبلا نأ ىلع اًصيصنت هيف نأ ثيدحلا اذهب لالدتسالا هجو مث

 . بيعلا

 اذإ الوأ لاق هنأل بويعلا ةفرعم نايب اذهب دارأ : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 :م هلوق وهو ىلكلا اذهب بيعمل ا نيبف بويعلا ةفرعم ىلإ جاتحي هرخآ ىلإ بيع ىلع يرتشملا علطا
 ةبجوملا بويعلا اهب ملعي يلك طباض اذه :ش (بيع وهف راجتلا ةداع يف نمثلا ناصقن بجوأ املكو)

 هتفرعم يف عجرملاو ‹ ةميقلا صاقتناب كلذو ةيلاملا ناصقنب ررضتلا نأل) :م لامجإلا ليبس ىلع رايخلل

 وهف ابيع هنودعياميف ةفصلا لهأ ىلإ عجري ءيش لك يفف :!ةريخذلا» يفو :ش (هلهأ فرع

 . اهعفانم يف الو نيعلا يف اًتاصقن بجوي مل نإو «بيع

 يف ةقرسلاو شارفلا يف لوبلاو قابإلا و ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ريغصلا قبأ نإف غلبي مل يذلا ريغصلا يف بيع ةثالثلا ءايشألا هذه :ش ( غلبي ملام بيع ريغصلا

 عفانملا توفي هنأل بيع وهف سكعلاب وأ ةيرقلا ىلإ رصملا نم رفسلا نود ام هالوم نم لقعي ىذلا

 قرس نإو «بیع كلذكف هدحو برشيو هدحو لكأي زيم وهو شارفلا يف لاب اذإو « ىلوملا ىلع
 ظفح هيلع قشيو هلام ىلع هنمأي ال هنأل ؛ دوصقملاب هلالخإل كلذكف هريغ نم وأ هالوم نم اًمهرد

 نماهقرس نإف لكألل تالوكأملا يف الإ هريغو هالوم نم هتقرس نيب قرف الو « ماودلا ىلع هلام

 وهف هرغص يف يرتشملاو عئابلا دنع ريغصلا نم ءايشألا هذه تدجو اذإف ٠ بيعب سيلف هالوم

 . هب دري بیع

 دعب عئابلا دنع هدواعي ىتح يأ :ش ( غولبلا دعب هدواعي ىتح بيعب كلذ سيلف غلب اذإف ) :م

 عيب مث هرغص يف ءايشألا هذه دحأ ريغصلا نم دجو اذإ هلصاح « يرتشملا دنع هدواع مث غولبلا

 اذإ الإ ةلاحلا فالتخال اًبيع كلذب ربتعي ال هدي يف ءايشألا هذه دحأ دجو مث يرتشملا دي يف غلبف

 . ةلاحلا داحتال ابيع كلذ نوكي يرتشملا دي يف كلذ دجوف هعاب مث عئابلا دي يف غولبلا دعب هدواع

 يفو « عئابلا دنع ةدواعملا طارتشا ىلع: «يواحطلا حرشا»و «طيحملا»و « يفاكلا» يف صن دقو

 يف لاعفألا هذه نإف درلل طرشب تسيل عئابلا دي يف ةدواعم ا : «ناخ يضاق حرشا»و « ةيافكلا»

 ناک هنأ نیبت هدواع ناف « هب دری الو «اًبیع قبس ام نکی مل غولبلاب اهنع عنتما نإف نايبصلا ةداع

 . هب دریف بیع كلذو «ةداعال اعبط هلعفي



 نیع هنأل هدری نأ هلف هرغص يف يرتشملا دنع تثدح مث هرغص يف عئابلا دنع ترهظ اذإ هانعمو

 رغصلاب فلتخي ءايشألا هذه ببس نأل اذهو « هريغ هنأل هدري مل هغولب دعب تثدح نإو « كلذ

 يف قابإلاو « نطابلا يف ءادل ربكلا دعبو ةناشملا فعضل رغصلا يف شارفلا يف لوبلاف « ربكلاو

 ‹ نطابلا يف ثبخل ربكلا دعب امهو « ةالابملا ةلقل ةقرسلاو « بعللا بحل رغصلا

 (هانعمو ):م هلوقب روكذملا - هللا همحر - يرودقلا مالك - هللا همحر - فنصملا حضوأ دقو

 :ش ( ترهظ اذإ ) :م هرخآ ىلإ غلب اذإف هلوق نم - هللا همحر - يرودقلا هلاقام ىنعمو يأ :ش

 :ش ( هنأل هدري نأ هلف هرغص يف يرتشملا دنع تثدح مث هرغص يف عئابلا دنع ) :م ةروكذملا ءايشألا يأ

 . عئابلا دنع ثدح يذلا كلذ نيع يأ :ش ( كلذ نيع ):م ءايشألا هذه نم ثدح يذلا نأل يأ

 ريغ يأ :ش ( هريغ هنأل هدري مل ) :م يرتشملا دنع ينعي :ش ( هغولب دعب تثدح نإو ) :م

 نيتروكذملا نيتلاحلا نيب قرفلا نايب حاضيإ ىلإ ةراشإ :ش ( اذهو ) :م عئابلا دنع ثدح يذلا

 رغصلاب فلتخي ) :م ةقرسلاو شارفلا يف لوبلاو قابإلا يأ :ش ( ءايشألا هذه ببس نأل) :م

 رغصلا يف قابإلاو « نطابلا يف ءادل ربكلا دعبو « ةناثم لا فعضل رغصلا يف شارفلا يف لوبلاف «ربكلاو

 ( نطابلا يف ثبخل ربكلا دعب ) :م ةقرسلاو قابإللا يأ :ش ( امهو ةالابملا ةلقل ةقرسلاو « بعللا بحل

 درمتلا هببس غولبلا دعبو « بعللا بحو « بدألا ءرس هببس رغصلا يف قابإلا طوسبملا يفو :ش

 اهببس غولبلا دعبو رومألا بقاوع يف لمأتلا ةلقل غولبلا لبق ةقرسلاو « ىلوم اب ةالابملا ةلقو
 .درمتلا

 يف لوبلاو ةقرسلا «حاضيإلا» يفو ‹ يبصلا ىلع بجي الام غلابلا ىلع بجي اذهلو

 ام بيع كلذ دعبو لعفي ام لقعي ال هنأل بيعب سيل هدحو برشيو هدحو لكأي نأ لبق شارفلا

 . قابإلا اذكو « ًاريغص ماد

 قراسلا نمأي ال ناسنإلا نأل بيع مهارد ةرشع نم لقأ ةقرسلا تناك نإ (ةريخذلا» يفو

 ناسلف وأ سلف وهو مهاردلا نود ام : ليقو « ءاوس اهنود امو ةرشعلا كلذ يفو . هسفن لام ىلع

 نكل ‹ رفسلا ةدم قابإك - هللا مهمحر - خياشملا دنع بيع رفسلا نود ام قابإو بيعب سيل

 نوكي ال ةلحم ىلإ ةلحم نم قبأ ول ىتح طرش : ليقف « ةنيدملا نم جورخلا طرتشي له اوملكت
 اذإ ابيع نوكي اغإ شارفلا يف لوبلاو « سكعلا ىلعاذكو . . . قابإ رصملا ىلإ ةيرقلا نمو اًبيع
 ۰ . نینس سمخ نبا ًاریغص ناک

 امأو « هناوأ ريغ يف ناك اذإ رابتعالا رابتعا لوبلا يف رهظألا : هنع هللا يضر يعفاشلا لاقو

 لوق رهاظ وهو « «زيجولا حرش يف اذك نينس عبس نود اب «بيذهتلا» يف هردقو الف ريغصلا يف
 ءاوس ةدواعملا يف نيتلاحلا داحتا دنع بيع لكلا اندنعو - هللا همحر - دمحأو - هللا همحر - كلام
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 نونجلاو :لاق .اًبيع ققحتي الف قبآ ال لاض وهف لقعي ال يذلا امأف « لقعي نم ريغصلا نم دارملاو
 يف وأ هيف يرتشملا دي يف هدواع مث « عئابلا دي يف رغصلا يف نج اذإ هانعمو أدب بيع رغ ' يف

 ال هنأ هانعم سيلو ‹ نطابلا داسف وهو دحتم نيلاحلا يف ببسلا ذإ ؛ لوألا نيع هنأل ؛ هدري رج لا
 دب الف لوزي ام املق ناك نإو < هتلازإ ىلع رداق ىلاعت هللا نأل ؛ يرتشملا دي يف ةدواعملا طرتشي

 . درلل ةدواعملا نم

 هدعب وأ غولبلا لبق كلذ ناك

 ريغصلا يف - هللا همحر - يرودقلا لوق نم دارملا يأ :ش ( لقعي نم ريغصلا نم دارملاو ) :م
 نم بيع هيف سيل هدحو لقعي ال يذلا : ريغصلا « ةفحتلا » يف لاقو « لقعي يذلا ريخصلا بيع

 . هدحو لكأي يذلاوه لقعي يذلا هنم مهفيو « ةروكذملا ءايشألا

 :ش ( ابيع ققحتي الف قبآ ال لاض وهف لقعي ال ):م يذلا ريغصلا امأو يآ :ش ( ىذلا امأف) :م
 يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م هئات يأ لاض هنأل قبلا مکح هيلع بترتی ال ينعي
 لاقو - هللا همحر - دمحم هلاق اذک :ش (ًادبأ بيع رغصلا يف نونجلاو ):م :اريغصلا عماجلا»

 يف نج اذإ ) :م - هللا همحر - دمحم هلاق ام ىنعم يأ :ش ( هانعمو) :م : هللا همحر فنصلا

 وأ يأ :ش ( ربكلا يف وأ ) :م رغصلا يف يأ :ش « هيف يرتشملا دي يف هدواع مث عئابلا دي يف رغصلا

 . عئابلا دنع دجو يذلا :ش ( لوألا نيع هنأل هدري) :م ربكلا يف هدواع

 دارم سيلو يرتشملادنع ناك يذلا لاحجلا يف يأ :ش (دحتم نيلاحلا يف ببسلا ذإ ) :م

 ء ادبأ ابيع نوكيف نكمتملا داسفلا وهو هببس دارأ لب لوزت ال نونجلا نيع نأ - هللا همحر -دمحم

 نونجلا رادقم يف اوملكت طيحملا يفو « اًنداح اًبيع نكي ملف ببسلا كلذب وهف رهظ تقو يآ يفف
 .هريغ نود قبطملا : ليقو « ةليلو موي نم رثكأ : ليقو « بيع ةعاس ليق

 طرتشت : ليقو يرتشملا دي يف ةدواعملا طرتشي ال هنأ باوجلا رهاظ يف : يباجيبسألا لاقو

 ندعم لب لقعلا لحف يف :ش ( نطابلا داسف وهو ) :م تاياورلا ةماع يف خياشملا نيب فالخ الب
 هلاق ىذلاو « غامدلا نم عاعشلا كلذ عاطقنا نونجلاو غامدلا ىلإ هعاعشو بلقلا : ليق « لقعلا
 يف هرون لعجو غامدلا هذه يف ىلاعت هللا هقلخ ءيضم رهوج لقعلا - هللا مهمحر - نوققحللا
 ةدواعملا طرتشي ال هنأ هانعم سيلو ) :م . ةدهاشملاب تاسوسحعملاو طئاسولاب تابئاغلا هب كردي بلقلا

 :م ادبأ هتيراعب اًموي هدوجو ةرورض نم نكي ملو :ش ( هتلازإ ىلع رداق ىلاعت هللا نأل يرتشملا دي يف

 خياشملا هلاق ام اًمنآ ركذ دقو « درلا لجأل يأ :ش ( درلل ةدواعملا نم دب الف « لوزي املق ناك نإو )

 .هب حرص امك ةدواعملا طرتشي نم لوق ىلإ - هللا همحر - فنصملا لامو « هيف فالتخالا نم

 نونجلا لصألا يف - هللا همحر - دمحم لوق : - هللا همحر - مالسإللا رخف لاق : تلق نإف
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 ‹ هب نالخي امهو شارفتسالا نوكي دق دوصقملا نأل ؛ ةيراحلا يف بيع رفدلاو رخبلاو :لاق

 نأل ؛ ءاد نم نوكي نأ الإ هب نالخي الو « مادختسالا وه دوصقملا نأل ؛ مالغلا يف بيعب سيلو

 ةيراجلا يف دوصقملاب لخي هنأل ؛ مالغلا نود ةيراجلا يف بيع انزلا دلوو انزلاو : لاق . بيع ءادلا

 ‹دلولا بلطو شارفتسالا وهو

 دي يف ةدواعم ا هيف طرتشي مل هنأ ىلع اًضيأ لدي ًادبأ مزال بيع وهف ةدحاو ةرم نج اذإ بيع

 . هرخآ ىلإ هانعم سيلو - هللا همحر - فنصملا لوقي فيكف يرتشملا

 هنإف ًالصأ اهطرتشي ال هنأ عضوملا اذه يف ةدواعملا طارتشا هركذ مدع نم مزلي ال : تلق

 دهشي ىتح عئابلا فلحتسي ال هنإف كلذ يضاقلا ملعي الو نونج وأ قابإب يرتشملا نعط نإو : لاق

 هطارتشا يف ىرت امك نونجلا يف ةدواعملا طرتشا دقو هدنع نج وأ يرتشملا دنع قبأ دق هنأ نادهاش

 . قابلا يف

 ةحئار نيتحتفب :ش ( رخبلاو ) :م «هرصتخم يف ¬ هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 روخبلا اذهو ناخدلا راخب وأ ردقلا راخب نم ذوخأم رخب وهف ةعطاس ةحئار لكو مفلا نم ةريغتم

 حير نتن ءافلا حتفو ةلمهملا لادلاب :ش ( رفدلاو ) :م (ةرهمجل ا »يف اذك كلذ نم هب رخبي ىذلا

 رفاد اي ةآرملل لاقيو « ءارفد ةآرماو رفدآ لجر لاقي « نتنلا رفدلا : «ةرهمجلا» يفو « طبإلا
 اهحتفو ءافلا نوكسب هرفدو ءيشلا رفد تعمس دقو « لودعم

 كسم ليقف بيطلا هب صخ ابرو نتن وأ بيط نم ةدح وهف ةمجعملا لاذلاب رفذلا امأو

 زيجولا حرش» يفو « ةمجعملا ريغ لادلاب انه اه عامسلا : - هللا همحر - يكاكلا لاقو «رفذأ

 كلذ نإف « نانسألا يف جلفب نوكي ام نود ةدملا ريغت نع ءيشانلا وه بيع يذلا رخبلا نم دارا

 رخبلا يأ :ش (امهو « شارفتسالا نوكي دق دوصقملا نأل ةيراحلا يف بيع ) :م فيظنتب لوزي

 دحاو لك سيلو يأ :ش ( مالغلا يف بيعب سيلو ) :م شارفتسالاب يأ :ش ( هب نالخي) :م رفدلاو

 لخي ال يأ :ش (هب نالخي الو مادختسالا وه دوصقملا نأل ) :م مالغلا يف بيعب رخبلاو رفدلا نم

 ء ابيع هيف رخبلا نوكي درمأ دبعلا ناك اذإ ليقو ؛ةياغلا» يفو . مادختسالاب رفدلاو رخبلا

 . ىواتفلا ةصالخ» يف اذك « ءاوس هريغو درمألا نأ حصأللاو

 يف :ش ( بيع ءادلا نأل ؛ ءاد نم ) :م رفدلاو رخبلا نم دحاو لك :ش ( نوکی نآ الإ ) :م

 . اًضيأ مالغلا يف نابيع رفدلاو رخبلا - هللا همحر - يعفاشلا دنعو «هسفن

 نود ةيراحجلا يف بيع انزلا دلوو انزلاو ) :م : - هللا همحر - يرودقلا ىأ :ش ( لاق ) :م

 دلو ةيراجلا نوك ينعي :ش ( دلولا بلطو شارفتسالا وهو ةيراجلا يف دوصقملاب لخب هنأل « مالغلا
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 نأل ءاولاق ام ىلع هل ةداع انزلا نوكيي نأ الإ مادختسالا وهو مالغلا يف دوصقملاب لخي الو

 عنتمي هنألو « هتبحص نع رفني ملسملا عبط عبط نأل امهيف بيع رفكلاو : لاق . ةمدخلاب لخي نهعابتا

 ‹ ةبغرلا لتختف تارافكلا ضعب يف هفرص

 س ج
 لخيالو ) :م انزلا دلاو تناك اذإ همأب ريعي هدلو نإف داليتسالا وهو ىلوملا دوصقمب لخي انزلا
 .:ش ( مادختسالا وهو مالغلا يف دوصقملاب

 (اولاق ام ىلع ) :م نيترم نم رثكأ ىنز نأب مالغلل يأ :ش ( هل ةداع انزلا نوكي نأ الإ ) :م
 تانبلا مالغلا عابتا نأل يأ لوعفملا ىلإ ردصملا ةفاضإ نم :ش ( نهعابتا نأل ) :م خياشملا يأ :ش

 انزلا ركذ يهو ةنيرقلا نكلو « ركذلا لبق رامضإ هيفو هالوم ةمدخب يأ :ش ( ةمدخلاب لخي) :م

 . نهب الإ نوكي ال انزلا نأل ءاسنلا ىلع لدأ
 مدعل ابيع نكي مل انزلا يفف « هلام ىلع هتنامأ مدعل درلا هلف اًقراس هدجواذإ : تلق نإف

 . مدخلاو يراوجلا ىلع هتنامأ

 غرفتي الابو لمعلاب ىلوملا هلغش اذإو « نهسفنأ ظفح نهنكي تاروتسم نك اذإ : تلق

 ناك نإو لاملا ىنعم يف مالغلا يف بيعب سيل انزلا : -هللا همحر - يخركلا لاقو ء رمألا كاذل

 اًيناز هدجوف ادبع ىرتشا ول «ريغصلا عماجلا» حرش يف -هللا همحر- يللا ربأ هبقفلا لاقو

 هدجوفًادبع یرتشا ول هنأ یرت الأ « ابيع نوکت الة ةوقلا ةدايزو ةوق ةدايز هيف نأل ابيع نوكيال

 . هدري نأ هلف اًنينع

 هنأ ىلع ًادبع ىرتشا اذإ : لاق هنأ -هنع هللا يضر - ةفينح يبأ نع دايز نب نسحلا ركذو
 يفو «همزلي مل يصخ وه اذإف لحف هنأ ىلع هارتشا اذإ امآ « كلذ همزل لحف وه اذإف يصح
 الجر نأ ول : لوقي -هللا همحر - فسويابأ تممس : - هللا همحر - ماشم لاق «نريملا»

 ًادلوم ناك نإ لاق ةيراجلا ضفخت ملو دبعلا نتتخي ملو تضاح ةيراج وأ ملتحا دق ًأدبع ىرتشا
 . بیعب سیلف اًبلج ناک نإو بیع وھف

 (امهيف بيع رفكلاو ) :م : «ريغصلا عماجلا »يف - هللا همحر - دمحم ىأ :ش ( لاق ) :م
 نأل رفاكلا ةبحص نع يأ :ش ( هتبحص نع رفني ملسملا عبط نأل ) :م ةيراحلاو مالخلا يف يأ :ش
 ةبغرلا روتفل نمشلا ناصقنل اًببس رفكلا ناكف هنع رفنيو رفاكلا ةبحص يف بغري املق ملسملا
 رفاكلا نألو يأ ‹ رخآ ليلد :ش ( هنألو ) :م اًسوجم وأ اًيدوهي وأ اًينارصن رفاكلا ناك ءاوسو
 ةرافك يفو سانلا ضعب دنع راهظلاو نيميلا ةرافك لشم :ش ( تارافكلا ضعب يف هفرص عنتمي) :م
 . نمثلا ناصقنل ببس يهو :ش ( ةبغرلا لتختف ) :م كلذك ناك اذإف عامجإلاب عني لتقلا
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 هدري ىعفاشلا دنعو «بيعلا لاوز هنأل هدری ال اًملسم هدجوف رفاک هنآ یلع هارتشا ولف
 رفاكلا نأل

 ال ةغلاب ةيراجلا تناك ولف :لاق . بيعلا ةلزنمب طرشلا تاوفو ملسملا هيف لمعتسي ال اميف لمعتسي

 ء ءادلا ةمالع هرارمتساو مدلا عافترا نأل ؛ بيع وهف ةضاحتسم يه وأ ضيحت

 س
 ال لاخلا رهاظ نأل هل رايخ ال رفاك هنأ نابف دقعلا قلطأ ول : هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو

 رقي ًارفك ناک اذإ اذه : هباحصأ لاقو « قسفلا نابف لدعلا نظ ول امك مالسإلا وأ رفَكلا ىلع لدي

 . رايخلا هلف ةدترم ةيراحلا تناك اذإف « هيلع

 ناك نإ در الف ناك رفك ی ًارفاك دبعلا دجو وأ ةيباتك ةيراج لا دجو ول «زيجولا حرش» يفو

 تابغرلا لعف ثيح مالسإلا دالب يف ناك نإو « تابغرلا هيف لقت ال ثيحب رفكلا دالب نم اًبيرق

 . درلا هلف هتميق صقنتو

 لاوز ) :م مالسإللا نأل يأ :ش ( هنأل هدری ال اًملسم هدجوف رفاک هنأ یلع هارتشا ولف ) :م

 (بيعلا ةلزنب طرشلا تاوفو « ملسملا هيف لمعتسي ال اميف لمعتسي رفاكلا نأل هدري يعفاشلا دنعو «بيعلا

 بو « هدري الف ميلس وه اذإف ابيعم هارتشا ول امک راصف بیعلا لاوز هنأل انخیش ةخسسن يفو :ش

 هنأل رايخلا هل تبثي- هللا همحر- دمحأو - هللا همحر- يعفاشلا لاقو -هللا همحر- ينزملا لاق

 «رومألا نم تارقحملا يف همدختسي نأ دصق اهرف ضرغ طرشلا اذه ىف هلو هطرش فالخب هدجو

 . جولعلا نودبعتسي فلسلا ناكو . رفاكلا هعبتي نأ ملسملاب ىلوألا نألو

 . تالماعملا يف هب ةربع الو ةنايدلا ىلإ عجار رمأ اذه نأ باوجلاو

 ةغلاب :هلوقب ديق :ش ( بيع وهف ةضاحتسم يه وأ ضيح ال ةغلاب ةيراجلا تناك ولف : لاق ) :م

 وهف سايإلا نس تغلب دق ةريبك تناك ولو « عامجإلاب بيعب سيل ةريغصلا يف ضيا مدع نأل

 . اًضيأ - هللا مهمحر - ءاهقفلا عامجإب بيع ريغ

 ضيحلا : هللا همحر - مالسإلا خيش لاق :ش ( ءادلا ةمالع هرارمتس ساو مدلا عافترا نأل ) :م

 ولو « بيع ءادلاو اهيف ءادل ضيحت ال اغإ هنأ رهاظلاف هناوأ يف ضعت مل اذإف مدآ تان يف بكرم

 وأ ءادلا ببسب ضيحلا عافترا علي ملام ةموصخلا هنم عمست ر ال هدي يف عاطقنالا يرتشملا ىعدا

 نكي مل كلذ نأ عئابلا فلحي ىلبح يه :نلق نإف « ءاسنلا اهارت لبحلا ببسل ىعدا نإف « لبحلا

 ببسب ضيحلا عافترا يرتشملا ىعدا نإو « عئابلا ىلع نيمي ال ىلبحب تسيل : نلق ذإو « هدنع

 ال تبثي مل نإو « مدقت امك عئابلا فلحي بيعلا تبث نإف نيملسملا ءابطأل! نم نينثال اهيرن ءادلا

 . فلحي

 يلضفلا ىواتف» يفو < ءابطألا لوق ءادلا ةفرعم يفو ءاسنلا لوق لبحلا ةفرعم يف عح-رملاو

 عامس قح يف بيعلا تبثي ال مهنم نالدع قفتي ملام ءابطألا لوقب الإ تبثي ال يذلا بيعلا
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 كلذ فرعيو ةفينح يبأ دنع « اهيف ةنس ةرشع عبس وهو غولبلا ةياغ ىصقأ عافترالا يف ربتعيو
 س
 . ةموصخلا

 بيعلا ناك نإو « ريبكلا عماجملا» حرش يف - هللا همحر - يفسنلا نيعملا وبأ خيشلا لاقو

 4 ركذلا لهأ اولأساف# : ىلاعت هلوقل مهنم لدع دحاو لوقب تبثي ءابطألا الإ هيلع علطي ال ايفح
 تبثي ءاسنلا الإ هيلع علطيال ناك اذإ اذكو « بابلا اذه يف ركذلا لهأ مهو « ٤١( ةيآلا : لحنلا)
 بيعلا ناك اذإ «ةفحتلا» بحاص لاقو « طوحأ ناتثلاو ةلادعلاب ةفوصوم نهنم ةدحاو لوقب

 كلذ يف ةراصب هل نمم كلذ فرعي هنإف نيساخنلاو ءابطألاك سانلا نم صاوخلا الإ هفرعي ال اتطاب
 .بابلا

 هلوق لبقي هنإف لدع ملسم لجر كلذ لاق وأ ناملسم نالجر بيعلا كلذ ىلع عمتجا نإف
 اذه كدنع ثدح له : مئابلل يضاقلا لوقي اذه دعب مث« ةموصخلا تابثإ قح يف بيعلا تبثيو

 دري مل فلح نإف عئابلا فلحتسا ةنيب هيلع نكي مل نإو « درلاب هيلع ىضق معن : : لاق نإف بيعلا

 علطي ال ام بيعلا ناك نإو « ءاربإلا وأ اضرلا يعدي نأ الإ درلاب هيلع يضق لكن نإو « هيلع

 ناتشلاو لدع ةملسم ةأرما ىرتف ء ءاسنلا لوق ىلإ عجري هنإف ءاسنلا هيلع علطيو لاجرلا هيلع

 اذكو « ناتياور- هللا همحر - فسوي يبأ نع ةلأسملا ذه يفف بيعلا ىلع تدهش اذإف « طوحأ

 وأ عئابلا دي يف عيبلا ناك اذإ امهنيب فسوي وبأ قرف ةياور يف «ناتياور < هللا همحر - دمحم نع
 . يرتشملا دي يف

 دنع دوجوملا بيعلاو « اهلوقل بيعلا تبثيف اهتداهشب عيبملا در عئابلا دي يف ناك نإ : لاقف
 قح يف لبقأ الو «ةموصخلا تابثإ يف اهلوق لبقآ ضبقلا دعب ناك نإو « عيبلا هب خسفي عئابلا
 ءاسنلا لوقب عئابلا ىلإ نامضلا لقنأ الف يرتشملا نامض يف لخد عيبلا نأل « عئابلا ىلع درلا
 « فالحتسالا تبثيل ةموصخلا قح تبثأ نكلو

 تبشي دق بيعلا نأل اهلوقب خسفي هلثم هثدحي ال ام بيعلا ناك نإ: لاق ةياور يفو
 ثدحي اًبيع ناك نإو «خسفلا قح تبشيف نيعتي عئابلا دنع بيلا نوك انملع دقو « نهتداهشب
 خسفي ال : لاق ةياور يف- هللا همحر - دمحم نعامأو «نهلوقب خسفلا قح تبشي مل هلثم

 لاجرلا هيلع علطي ال اميف اهلوق نأل « نهلوقب هدعبو ضبقلا لبق خسفي ةياور يفو نهلوقب
 .ةنيبلاك

 ةنس ةرشع عبس وهو غولبلا ةياغ ىصقأ ) :م ضيحلا عافترا يأ :ش ( عافترالا يف ربتعيو ) :م

 ( كلذ فرعيو ) :م ةنس ةرشع سمح امهدنعو :ش ( ةفينح يبأ دنع ) :م ةيراحلا يف يأ :ش ( اهیف

1۰۸ 



 . حيحصلا وه « هدعبو ضبقلا لبق عئابلا لوكن هيلإ مضنا اذإ درتف « ةمألا لونب

 كلذ فرعي اغإو :- هللا همحر - يباتعلا مامإلا لاق :ش ( ةمألا لوقب ) :م ضيحلا عافنرا يأ :ش
 مكحب اهملس ام هنأل كلذ عم ىلوملا فلحيو اهريغ كلذ ىلع فقيل هنأل ةمألا لوقب ةعزانملا دنع

 . بيعلااذه اهب امو عيبملا

 اهب ام هللاب هفلحي ضبقلا لبق ناك نإو ٠ ضبقلا دعب ناكا ذإ اذه « هنوك نم دري لکل نإو
 - فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق سايق ىلعاذهو لاحلا يف يرتشملا هيعدي يذلا بيعلا ذه

 ركبب تسيل يرتشملا لاقف ركب اهنأ ىلع ةيراج ىرتشا اذإ ةراكبلا لأسم يف :- هللاامهمحر

 نم يرتشملا مزل ركب يه : نلق نإف ءاسنلا يري يضاقلا نإف « لاحلا يف ركب يه : مئابلا لاقو

 مل بيث يه نلق نإو « ةراكبلا وه لصألا نأ وهو ديؤمب تديأت نهتداهش نأل عئابلا نيي ريغ
 نهتداهشبو يوق قح خسفلا قحو ةفيعض نهتداهش نأل نهتداهشب يرتشملل خسفلا تح تبثي
 مكحب اهملس دقل هللاب عئابلا فلحيف عئابلا ىلع يهنلا هيج وت يف ةموصخلا قح يرتش ملل تبثي

 . ضبقلا دعب ناك نإ ركب يهو عيبا

 ىلع درت اهنآ - هللا همحر - دمحم نع ېور . رکب اهنآ هللاب فلحی ضبقلا لبق ناک نإو

 . عئابلا ني ريغ نم نهتداهشب عئابلا

 يأ :ش ( عئابلا لوكن ) :م اهلوق ىلإ يأ :ش ( هيلإ مضنا اذإ ) :م ةمألا يآ :ش (درتف ) :م

 وه «هدعبو ضبقلا لبق ) :م ةضاحتسم يه وأ ضيحت ال اهنأب اهلوق عم نيميلا نع عئابلا عانتما
 دري هدنع نإف- هللا همحر - فسوي يبأ لوق نع ازارتحا -حيحصلا- هلوقب ديق :ش ( حيحصلا

 نإ : لاق هنأ- هللا همحر - دمحم نع يورامعو « ةلئاقلا ةداهشبو ضبقلا لبق ةمألا لوقب

 ضيحلا عاطقنا ىعدا اذإ يرتشملا نأ ملعا . ءاسنلا لوقب دقعلا خسفي ضبقلا لبق ةموصخلا تناك

 ةديدم ةدم يف هاعدا نإو هاوعد عمست ال ةريصق ةدم يف هاعدا نإف عاطقنالا ةدم نع هلأسب يضاقلاف

 . هاوعد عمسي

 - هللا همحر - دمحم دنعو- هللا همحر - فسوي ىبأ دنع رهشأ ةثالثب ةردقم ةديدملاو

 نإ كلذ دعب مث ةريصق اهنود امف ةدملا تفرع اذإف « نيتنسب رفزو ةفينح يبأ دنعو ءرهشأ ةعبرأب

 هيلع قفتا اب ذخأيًادهتجم نكي مل نإ « هداهتجا هيلإ ىدأ اب يضقي ًادهتجم يصاقلا ناك

 مهتداهش لبقي ال دوهش يرتشملل دهش ول : «ةيريهظلا دئاوفلا» يفو « ناتنس وهو انباحصأ

 مدلا عاطقناو اهيلع عالطالا نكي ام اهنأل اهيلع لبقي ثيح ةضاحتسالا فالخب عاطقنالا ىلع

 . هيلع عالطالا نكي ال ابيع دعي هجو ىلع

 ؟ ال مآ -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع فلحتسي له لاحلا يف عاطقنالا عئابلا ركن ولو

 . فلحتس امهدنعو



 الو ناصقنلاب عجري نأ هلف عئابلا دنع ناك بيع ىلع علطاو بيع يرتسشملا دنع ثدح اذإو :لاق
 نم دب الو « عنتماف اًبيعم دوعيو الاس هكلم نع جرخ هنأل ؛ عئابلاب ارارضإ درلا يف نأل ؛ عيبملا دري
 . ررضلاب يضر هنأل هبيعب هذخأي نأ عئابلا ىضري نأ الإ ناصقنلاب عوجرلا نيعتف هنع ررضلا عند

 ثداح بيع هنإف عطقلاب درلا عنتما هنأل ؛ بيعلاب عجر ابيع هب دجوف هعطقف ابو یرتشا نمو: لاق

 وأ ةيوامس ةفآب ناك ءاوس :ش ( بيع يرتشملا دنع ثدح اذإو ) : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 موقي نأب بيعلا ناصقنب يأ :ش ( ناصقنلاب عجري نأ هلف عئابلا دنع ناك بيع ىلع علطاو ) :م اهريغ

 دوعيو اًلاس هكلم نع جرخ هنأل عئابلاب ًارارضإ درلا يف نأل عيبملا درب الو ) :م عئابلا ىلع هب عجري
 عوجرلا نيعتف) :م يرتشملا نع يأ :ش ( هنع ررضلا عفد نم دبالو ) :م درلا يأ :ش ( عنتماف اًبیعم
 عوجرلا قح هل نكي مل ولف « اًميلس الإ هيلع دوق عل اب ضري مل يرتشمل ا نأل :ش ( ناصقنلاب
 يف- امهنع هللا يضر- دمحأو يعفاشلا لاق انلوقبو « بيعلا ناصقن باجيإب هقح ررضحل
 ناصقن هعم درو عيبلا در: ىليل يبأ نباو ةياور يف- هللا امهمحر - دمحأو كلام لاقو ‹«ةياور

 . ثداحلا بيعلا

 ؟ نمثلا نم ءيش اهلباقي ال فاصوألا مكلوق نيأ : ليق نإف

 اهو نمثلا نم ةصح اهل ناك امكح وأ ةقيقح لوانتلاب ةدوصقم تراص اذإ اهنأب : بيجأ
 هقحل طاقسإاضرلاو :ش ( ررضلاب يضر هنأل هبيعب هذخأي نأ عئابلا ىضري نأ الإ ) :م كلذك انه

 دري الف ريصعلا يف بيع ىلع علطا مث يرتشملا يدي يف رمختف ًاريصع عيبا ناك اذإ ام فالخب
 نأل عني فالتخالاب اضرلا هنم دجو نإو نمشلا دريو رمخلا ذخآ عئابلل نوكي ال ثيح عئابلل
 ول امك نيدقاعحلا يضارتب عفتري الف اهكلمتو رمخلا كيت نم هيف ال عرشلا قح ةمث عانتمالا
 بيعلا عم موقيو بيع الب ءارشلا موقي ام ريصعلا ناصقن يرتشملا ذخأي نكلو رمخلا ىلع ايضارت
 وأ لقأ ناك نإو « نمثلا رشعب عجري ةميقلا رشع رادقم توافتلا ناك نإف « توافتلا ىلإ رظنيو
 . هردقيف رثكأ

 هعطقف اًبوث ىرتشا نمو ) :م : اريغصل | عماجل ا» يف- هللا همحر - دمحم يأ :ش (لاق ) :م

 كلا اًقالخ ةياور يف- هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( بيعلاب عجر ابيع هب دجوف
 هعم دريو عيبا دري مهدنع نإف- هللا همحر - ىليل يبأ نباو ةياور يف- هللا امهمحر - دمحأو

 (ثداح بيع) :م عطقلا نإف يأ :ش ( هنإف عطقلاب درلا عنتما ) :م بايثلا نأل يأ :ش ( هنال ) :م
 يرتشملا بناج حيجرت بجاولا ناكف هدر مدعل يرتشملاو اًبيعم هدرب ررضتي عئابلا : لاقي ال :ش
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 يرتشملا هعاب نإف « هب يضر دقو هقحل عانتمالا نأل ؛ كلذ هل ناک كلذك هلبقآ انآ عنابلا لاق نإف

 حجري الف عيبملل اًسباح عيبلاب وه ريصيف عئابلا اضرب عنتم ريغ درلا نأل ءيشب عجربي مل

 بيع ىلع علطا مث < نمسب قيوسلا تل وأ « رمحأ هغبص وأ هطاخو بوشلا عطق نإف «ناصتنلاب

 ال اهنآل ؛ اهنودب لصألا يف خسفلا ىلإ هجو ال هنأل ةدايزلا ببسب درلا عانتمال ؛ هناصقنب عجر

 . ًالصأ عنتماف« ةعيبب تسيل ةدايزلا نأل اهعم هيلإ هجو الو هنع كفنت

اك لالا ةمصع علقت ال ةيصعملا : لوقن ان أل بيعلا سيلدتب هرغ مئابلا نأل هررض عفد يف
 بصاغل

 . امهيلإ رظن بيعلاب عوجرلا عرش يف ناكف بوألا عنص اذإ

 ناك نإو « درلا مدع يفو « هرشاب لعفلال عئابلل رارضإ ثداحلا بيعلاب درلا مازلإ يفو

 . امهل رظنألا وه ام ربتعاف هرشاب امل هزجعل نكل « يرتشملل رارضإ
 (هقحل ) :م ناك درلا عانتما يأ :ش ( عانتمالا نأل كلذ هل ناك كلذك هلبقأ انآ عئابلا لاق نإف ) : م

 ام ليق نإف < ‹ هقحل اًطاقسإ ناكف بيعملا بوثلاب يأ :ش ( هب يضر دقو ) :م عئابلا حل يأ :ض

 ال هنإف ةدساف هءاعمأ دجو هنطب قش املف « هرحنف ًاريعب ىرتشا اذإ ام نيبو ةلأسملا هذه نيب قرفلا

 ؟ هنع هللا يضر ةفينح يبأ دنع بيعلا ناصقنب هيف عج ري

 عطقي ال اذهلو « داسفلاو نتنلل ةضرع هب ريعبلا ةروريصل ةيلاملل داسفإ رحنلا نأب بيجأ

 . عيبلا مايق ىنعم لتخيف هتقرسب قراسلا دي

 لاق هبو ال وأ هب ملع : :ش ( ءيشب عجرب مل ) :م عطقلا دعب ينعي :ش ( يرتشملا هعاب نإف ) :م

 لوقي نأ زاج هنأل :ش ( عئابلا اضرب عنتمت ريغ درلا نال ) :م حصألا يف -هنع هللا يضر -يعفاشلا

 :م يرتشملا يأ :ش ( وه ریصیف ) : :م عئابلا اضرب اعنتم درلا نكي ملف كلذك هلبقأ تدك : عئابلا

 نإف) :م † يلا الول نمثلا ذخأو عيبلا در ناكمإل كاذ ذإ :ش ( ناصقنلاب عجري الف عيبملل اًنسباح عيبلاب)

 عيبملا يف ةدايزلا نوكتل رمحألاب ديق :ش ( رمحأ هغبص وأ هطاخو ) :م هارتشا يذلا :ش ( بوثلا عطق

 وأ ) :م ةرمحلاك ةدايز امهدنعو- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ناصقن « داوسلا نأل . قافتالاب

 خسفلا ىلإ هجو ال هنأل ةدايزلا ببسب درلا عانتمال هناصقنب عجر « بيع ىلع علطا مث « نمسب قيوسلا تل

 ( هنع كفنت ال اهنأل ) :م ةدايزلا نودب يأ :ش ( اهنودب ) :م قتيوسلا وأ بوثلا يأ :ش ( لصألا يف

 .لصألا نع كفنت ال ةدايزلا نأل يأ :ش

سيل ةدايزرلا نأل ) : :م ةدايزلا عم يأ :ش ( اهعم ) :م خسفلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ هجو الو ) : م
 ت

 يف لسالا طوبا يربط تارشا ير کناه را ینا :ش ( ًالصأ عنتماف ةعيبمب

لا هياعف يرتشملا كلم ىلع اًمئاق عيبلا نوكي عضرم لك يف نأ لئاسملا هذه سنح-
 عئابلا اضرب در

 نإو درلا هنكيي الو اًمئاق عيبملا نوكي عضوم لك يفو ناصقنلاب عجري ال هكلم نع هج رخأ اذإف

 .ةدايزلاب درلا عانتمال ناصقنلاب عجري هكلم نع هجرخأ اذإف عئابل هب يضر
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 بيعلا ىأر ام دعب يرتشملا هعاب نإف « هقحل ال عرسشلا قحل عانتمالا نأل هذخأب نأ عئابلل سيلو
 نم نإ : انلق اذه نعو « عيبملل اًنسباح عيبلاب نوكي الف « هلبق ًالصأ عنتم درلا نأل ناصقنلاب عجر
 ناك ولو « ناصقنلاب عجرب ال بيع ىلع علطا مث « هطاخو ريغصلا هدلول اًسابل هعطقف ابوث ىرتشا

 ء ةطايخلا لبق لوألا يف لصح كيلمتلا نأل عجري اريبك دلولا
 س

 درلا عنمت ال اهنإف لامجم لاو نمسلاك عيبلا يف ةدلوتملا ةلصحملا ةدايزلاب لكشي : ليف ناف
 رابتعاب ضحم عبت ةدايزلا نأل نكمتم ةدايزلا يف دقعلا خسف مث : انلق ء ةياورلا رهاظ يف بيعلاب
 . هب لاصتالاو هنم عرفتلاو دلوتلا

 ال يهو انركذ امك هنم ةدلوتم ناعون ةلصتملاو ٠ ةلصفنمو ةلصتم ناعون ةدايزلا نأ هلصاحو
 «- هللا همحر - دمحأو-هللا همحر - كلامو -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاق هبو « درلا عن
 دنعو « قافتالاب درلا عنمت يهو ءانبلاو سرغلاو تللاو ةطايخلاو عنصلاك هنم ةدلوتم ريغ ةلصتمو
 .لامحلاو نمسلاك عنمت ال -امهنع هللا يضر- دمحأو يعفاشلا

 رذعتل درلا عنمت يهو رقعلاو دلولاو شرألاو رمتلاو نبللاك هنم ةدلوتم ناعون ةلصفنملاو
 وه نوكيو لاصفنالاب ةيعبتلا عاطقنال اهيلع حسفلل هجو الواهيلع دري مل دقعلا نأل اهيلع خسفلا
 عيبملا درو « هدعبو ضبقلا لبق نمشلا عيمجب امهب يضر ءاش نِإو اعيمج امهدر ءاش نإ رایخل اب
 ريغو ضبقلا تقو ةدايزلا ةميق ىلعو دقعلا موي هتميق ىلع نمثلا مسقي نمثلا نم هتصحب ةصاخ
 ةدايزلا ميلستو ةدايزلا نود لصألا يف دقعلا خسفي لب درلا عن ال يهو بسكلاك هنم ةدلوتم
 ةلصفنملا ةدلوحلا يف الاق اذكو -امهنع هللا يضر- دمحأو يعفاشلا لاق هبو  اًناجم يرتشملل
 نإ: هنع يلاعت هللا يضر- كلام لاقو . يرتشملل ةدايزلاو اهنودب لصألا ىلع خسفلا ناكمإل
 ةدايزلا تكله ولو « لصألا درو اهكسمأ ةرمث تناك نإو « لصألا عم هدر الو ةدايزلا تناك
 . شرألاب مكحلا لبق هنع هللا يضر يعفاشلا لاق هبو نكت مل اهنأك درلا هل تبثي ةيوامس ةفأب

 يأ :ش (عرشلا قحل عانتمالا نال ) م ةدايزلا عم عيبا يآ :ش ( هذخأي نأ عئابلل سیلو ) :م
 :ش ( يرتشملا هعاب نإف ) :م عئابلا قحل ال يأ :ش ( هقحل ال ) :م ابرلا ةهبشب عرشلا قحل درلا عانتما
 :ش ( هلبق ًالصأ عنتمب درلا نأل ؛ ناصقنلاب عجر بيعلا ىأر ام دعب ) :م طبخملا وأ غوبصملا بولا يأ

 . يرتشملا لعفب هيف ةثداحلا ةدايزلل يرتشملا عيب لبق يأ
 اذه نعو ) :م ناصقنلاب عج ريف :ش ( عيبملل اًسباح عيبلاب ) :م يرتشملا يأ :ش ( نوکی الف ) :م

 ناك اذإ يرتشملا نأ وهو « انلق اذه ىلعو خسنلا ضعب يفو انلق يذلا هجولا نع يأ :ش ( انلق
 مث « هطاخو ريغصلا هدلول اًسابل هعطقف اًبوث ىرتشا نم نإ ) :م بيعلا ناصقنب عجري ال عيبملل سباح
 لصح كيلمتلا نال ) :م ناصقنلاب :ش ( عجري ًاريبك دلولا ناك ولو « ناصقنلاب عجري ال بيع ىلع علطا
 بألا راصو « هيلإ اًملسم هل بوشلل اًبهاو راص ريغصلل عطقلاب هنأل :ش ( ةطايخلا لبق لوألا يف

1۱۲ 



 بيع ىلع علطا مث هدنع تام وأ هقتعأف ادبع یرتشا نمو :لاق . هيلإ ميلستلاب اهدعب يناثلا يفو

 سايقلاف قاتعإلا امأو « هلعفب ال يمكح عانتمالاو هب يهتني كلملا نألف توملا امأ « هناصقنب عجر

 ءاهنإ قتعلا نأل ؛ عجري ناسحتسالا يفو . لتقلاك راصف هلعفب عانتمالا نأل ؛ عجري ال نأ هيف

 قاتعإلا ىلإ اتقؤم هيف كلم لا تبثي امغنإو . كلملل الحم لصألا ىف قلخ ام ىمدآلا نأل كلل

 عوجرلا وهو لدبلا لطبف عطقلاب ًالطاب راص يلصألا قحلا وه يذلا درلا قحو « هنع اًضباق
 . عيبملل اًسباح راص هأل ناصقنلاب

 م ةطايخلا دعب يأ :ش (اهدعب ) :م ًاريبك دلولا نوك ةروصوهو :ش ( يناثلا فو ) :م

 نوكي ال عطقلا درجج هنأل ناصقنلاب عوجرلا هل نوكيف ريبكلا هدلو ىلإ يأ :ش (هيلإ ميلستلاب)

 درلا عنتماف هسفن كلم ىلع هطاخ هطاخ املف ريبكلا هدلو نع اًضباق ريصي ال بألا نل هيلإ اًماسم

 ناصقنلاب عجريف ءاوس اهمدعو ميلستلاو ةبهلا هوجو راصف ميلستلاو ةبهلاب ال عرشلا در ةطايخل اب
 . عيبملل اًسباح نكي مل هنأل

 درلا قح نأل ءارس عضوملا اذه يف اهركذ مدعو ةطايخلا ركذ : - هللا همحر - يخيش لاق

 . ةطايخلا لبق عطقلا دوجوب عبتملا

 هذه :ش ( هناصقنب عجر بيع ىلع علطا مث هدنع تام وأ هقتعأف ًادبع یرتشا نمو : لاق ) :م

 هب يهتني كلما نألف توملا امأ ) :م اًضيأ «ريغصلا عماجلا»و - هللا همحر - يرودقلا ةلأسم

 يرتشملا لعفب ال يأ :ش ( هلعفب ال ) :م توملل اًمكح تبثي درلا عانتما يأ :ش ( يمكح عانتمالاو

 لعفب درلا عانتما يأ :ش ( هلعفب عانتمالا نأل عجري ال نأ هيف سايقلاف قاتعإلا امأو ) :م لتقلاو عیبلاک

 هنإف بيع ىلع هيف علطا مث هارتشا يذلا دبعلا لتق اذإ يرتشملا نإف :ش ( لتقلاك راصف ) :م يرتشملا

 . - هللا همحر - رفز لاق سايقلابو« عج ري ال

 هبو عجري هنآ مهبتک يف ركذ نكلو « -هنع هللا يضر- يعفاشلا لوق وهو «يفاكل » يفو

 رمحأ هغبص اذإ اذه ىلع لكشي ليق نإف « ناسحتسالا يف انلق امك- هللا همحر - دمحأ لاق

 درلا عانتما نكل هلعفب كلذ معن : بيجأ : هلعفب غبصلا نأ كش الو « ناصقنلاب مجري ثيح

 - لمكألا لاقو «عرشلا قحل عانتمالا ناكف لعفلا كلذ ببسب عيبلا يف ةدايزلا درجو ببسب

 « ةدايزلا بجوي يذلا هلعفب ال يمكح عانتمالا لوقي نأ بجي ذعنيح هنأب درو - هللا همحر

 . هلعفب ال ةدايزلا دوجو نم هلعف نم لصح اجب عنصلا يف درلا مدع باوجلا يف لاقي نأ قحلاو

 يف قلخ ام يمدآلا نأل ) :م همامتإ يآ :ش ( كلملا ءاهنإ قتعلا نأل عجري ناسحتسالا يفو ) :م

 تقؤملاو ‹ قاتعإلا تقو ىلإ يأ :ش ( قاتعإلا ىلإ اًتقؤم هنم كلملا تبثي امنإو « كلملل الحم لصألا
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 « رذعتم درلاو قاب كلملا نأك لعجيف هئاهتناب ررقتي ءيشلا نأل اذهو ‹ توملاك راصف ءاهنإ ناكف

 هللا يضر - ةفينح يبأ نعو « لدبملا سبحك لدببلا سبحو هلدب سبح هنأل ؛ ءيشب عجري مل

 . ضوعب ناك نإو ٠ كلملل ءاهنإ هنأل عجري هنآ -هنع

 (توملاك ) :م هؤاهتنا يأ :ش (راصف ءاهنإ ) :م قاتعإلا يأ :ش ( ناكف ) :م ههئاتناب يهتني تقو ىلإ

 . توملاب هئاهتناک يأ :ش

 هئاهتناب ررقتي ءيشلا نأل ) :م ءاهتنالا دنع بيعلا ناصقنب عوجرلا زاوج يأ :ش (اذهو ) :م

 يأ :ش (هتلزنمب داليتسالاو رسيبدتلاو ) :م اًتسباح راصف :ش ( رذعتم درلاو قاب كلم ا نأك لعجيف

 ءاقب عم ):م عئابلا كلم ىلإ يأ :ش ( لقنلا رذعت ) :م نأشلا نأل يآ :ش ( نأل ) :م قاتعإلا ةلزنمب
 . يرتشملا لعفب ال ينعي :ش ( يمكحلارمألاب ) :م قاتعإلاو توملا نع زارتحا :ش ( لحللا

 نوكي فيك ليق نإف « لتقلا نع زارتحا يمكحلا رمألاب هلوق- هللا همحر - يكاكلا لاقو

 ؟ امهنود هنم وهو قاتعإلاك داليتسالاو ريبدتلا

 الف ررقتم كلما انه اهو اًتئاك نكي ملام لعجي كلملا ريرقتل هيلإ جاتحي ءاهنإلا نأ : بيجأ

 . هيلإ ةجاح

 مل) :م ابيع هب دجو مث لام ىلع هارتشا يذلا دبعلا قتعأ نإف يأ :ش ( لام ىلع هقتعأ نإو ) :م

 :م ضوعب هنع هكلم لازأو عيبملا لدب يأ :ش ( هلدب سبح ) :م يرتشملا يأ :ش (هنأل ءيشب عجري

 . مهنع هللا يضر دمحأو يعفاشلاو فسوي يبأ لوق وهو :ش ( عجرب هنأ -هنع هللا يضر- ةفينح

 عماجلل» هحرش يف- هللا همحر - ثيللا وبأ هيقفلا لقنو « هطخب «يزارتألا حرش» يفو

 ال اًبيع هب دجو مث هلتق وأ هبتاك وأ لام ىلع هقتعأفًادبع ىرتشا اذإ : لاق يلامألا نع «ريغصلا

 عج ري- هللا همحر - فسوي يبأ لوق يفو > هللا همحر - ةفينح يبأ لوق يف ءيشب عجري
 . لمأت عضوم اذهو بيعلا ناصقنب

 كلملل هنم نيعي :ش ( ضومعب ناك نإو « كلملل ءاهنإ ) :م قاتعإللا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 مل بيعلاب ملع مث قبأ ولو . نيهجولا يف ةيالولا تتبث اذهلو . ضوع ريغ وأ ضوعب ناك ءاوس
 - هنع هللا يضر- يعفاشلا لاق هبو ايح مادام - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ناصقنلاب عجري

 . عجري- هللا همحر - فسوي يبأ نعو
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 لتقلا ام . ةفينح يبأ دنع « ءيشب عجري مل هلكأف اًماعط ناك وأ ٠ دبعلا يرتشملا لتق نإف :لاق

 قلعتي ال هدبع ىلوملا لتق نأل ؛ عجري هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو « ةياورلا رهاظ روك ذم اف

 الإ دجوي ال لتقلا نأ رهاظلا هجوو . ءاهنإ نوكيف « هفنأ فتح توملاك راصف « يوايند مکح هب

 ؛ قاتعإلا فالخب « اًضوع هب ديفتسملاك ريصيف كلملا رابتعاب انه اه نامضلا طقسي اغإو ءاًنومضم
 ‹ فالخلا ىلعف لكألا امأو « اكرتشم ادبع رسعملا قاتعإك ء ةلاحم ال نامضلا بجوي ال هنأل

 امهل قرخت ىتح بوثلا سبل اذإ فالخل ا اذه ىلعو ‹ اًناسحتسا عجري ال هدنعو « عجري امهدنع

 يأ :ش ( ناك وأ دبعلا يرتشملا لتق نإف ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يف يأ :ش (روكذملاف لتقلا امأ ءةفينح يبأ دنع ءيشب عجري مل هلكأف اًماعط ) :م ناك هارتشا يذلا

 يأرو :ش ( عجري هنآ- هللا همحر - فسوي يبأ نعو «ةياورلا رهاظ ) :م - هللا همحر - يرودقلا

 نأل ) :م- هللا همحر - دمحأو يعفاشلا لاق هبو « عباتتلا ةياور يف هعم- هللا همح-ر - دمحم

 :م ةيدلاو صاصقلا نم :ش ( يوايند مكح ) :م لتقب قلعتي ال يأ :ش ( هب قلعتي ال هدبع ىلوملا لتق

 . طوسبملا» يف اذك هلجأب تيم لوتقملا نأل كلملل :ش ( ءاهنإ نوكيف هفنأ فتح توملاك راصف)

 هلوقل :ش ( اًتومضم الإ دجوب ال لتقلا نأ ) :م ةياورلا رهاظ هجو يأ :ش ( رهاظلا هجوو ) :م
 : ريثألا نبا لاقو « ةلمهملا ءاحلاب وهو لطبم يأ «حرفم مد مالسإلا يف سيل» مالسلاو ةالصلا هيلع

 . اًتومضم ناک هریغ كلم يف هرشاب ول اذهلو « ميج اب یوریو
 يأ :ش ( ريصيف كلملا رابتعاب ) :م هدبع ىلوملا لتق يأ :ش ( انهاه نامضلا طقسي انإو ) :م

 ‹« دمعلا رابتعا ىلع هسفن ةمالس وهو :ش ( اًضوع ) :م دبعلا كلم ىأ :ش ( هب ديفتسماك) :م ىلوملا

 نمثلا ذخأو عاب ول امك لتقلاب هكلم ةلازإب اًضوع ذخأ هنأك راصف ًأطخلا رابتعا ىلع ةبدلا ةمالسو

 نامضال :ش ( اكر تشم ًادبع رسعملا قاتعإك ةلاحم ال نامضلا بجوي ال هنأل قاتعإلا فالخب (:م

 . نامضلا يضتقي ال قاتعإلا نأ ملعف «هيلع

 :م -هللا امهمحر -دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع ‹ فالخلا ىلعف لكألا امأو ) :م

 عجري ال ) :م -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنعو ) :م بيعلا ناصقنب :ش ( عج ری )

 ( بوثلا سبل اذإ) :م روكذملا :ش (فالحلا اذه ىلعو ) :م ناسحتسالا ثيح نم يأ :ش ( اًناسحتسا

 سيل ةفينح يبأ دنعف عئابلا دنع بيع ىلع علطا مث قزمتو :ش ( قرخت ىتح ) :م هارتشا يذلا :ش

 . -مهنع هللا يضر- يعفاشلاو دمحمو فسوي يبأل اًقالخ بيعلا ناصقب عوجرلا هل

 رخآ ببسب بوثلا وأ ماعطلا فلتأ ول هنأ اوعمجأو امهلوق ىلع «ىوتفلا»و« ةصالخلا» يفو

 -دمصحمو فسوي يبأل يأ :ش (امهل) :م «ىواحطلا حرش» يفاذك عوجرلا قح هل سيل

11٥ 



 لعفب درلا رذعت هنأ هلو « قاتعإلا هبشأف هيف هلعف داتعبو هئارشب دصقب ام عيبملا يف يف عنص هنآ

 دصقي ام عيبلا نأ ىرت الأ ٠ ادوصقم هنوكب ربتعم الو « لتقلاو عيبلا هبشأف عيبملا يف هنم نومضم

 يبأ دنع باوجلا اذكف « بيعلاب ملع مث ماعطلا ضعب لكأ نإف ‹ عوجرلا عني وه مث ءارشلاب
 عجري هنأ امهدنعو « ضعبلا عيبك راصف ٠ دحاو ءيشك ماعلا نأل ؛ -هللا همحر” ةغب

 وأ اًضيب ىرتشا نمو . ضيعبتلا هرضي ال هنأل يقب ام دري هنأ امهنعو « لكلا يف بيعلا ناصقنب
 ؛ هلک نمثلاب عجر هب عفتني مل ناف « ادساف هدجوف ه هرسكف ازوج وأ ارایخ وأ ءاثق وأ اخیطب

 لكألا وهو :ش ( هئارشب دصقبي ام عيبملا يف عنص ) :م يرتشملا نأ يأ :ش ( هنأ ):م - هللا امهمحر

 . برشلاو

 هبشآف ) :م بيعلا ناصقنب عوجرلا نم عني الف < عيبملا يف يأ :ش ( هيف هلعف داتعيو ) :م

 . كالهتسالاو قارحإلا فالخب كلملل ءاهنإ هنإ ثيح نم : :ش ( قاتعإلا

 (لتقلاو عيبلا هبشأف عيبلا يف هنم نومضم لعفب درلا رذعت هنأ ) : :م ةفينح يبألو يأ : :ش ( هلو ) : م

 يأ :ش (ًادوصقم هنوكب ربتعم الو ) :م هارتشا يذلا دبعلا لتقو « هارتشا يذلا ءيشلا عيب يأ :ش
 ال هنأ هریرقت هئارشب دصقي ام عیبلا يف ذ عنص هنإ امهلوق نع باوج اذهو « سبللا وأ لكألا نوكب

 فرصت هنأل :ش ( ءارشلاب دصقي ام عيبلا نأ ىرت الأ ) :م ًادوصقم سبللا وأ لكألا نوكب ربتعي

 . ناصقنلاب يأ :ش ( عوجرلا عنمي وه مث ) :م ءارشلاب دصقي دق عورشم

 ال ىنعي :ش (-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع باوجلا اذكف بيعلاب ملع مث ماعطلا ضعب لكأ نإف) :م
 :م هلک ةيؤرك هضعب ةيؤر اذهلو :ش (دحاو ءيشك ماعطلا نأل) :م ناصقنلاب عجري الو « يقب ام دري

 اميف يأ :ش (لكلا يف بيعلا ناصقنب عجري هنأ امهدنعو) :م ضعبلا نود :ش (ضعبلا عيبك راصف)

 . ىلوأ ضعبلا لكأف امهدنع بيعلاب عوجرلا عني ال لكلا لكأف لكأي مل اميفو لكأ

 ال هنأل يقب ام دري هنأ ) :م- هللا امهمحر - دمحم فسوي يبأ نعو يأ :ش ( امهنعو ) :م

 ‹ هلكأ اميف بيعلا ناصقنب عجريو هضبق امك ضحبلا يف درلا ىلع رداق وهف :ش ( ضيعبتلا هرضي

 . ىتفي هبو « يقب ام دريو هبيع ناصقنب عجري هضعب لكأ : « ىبتجملا» يفو
 همعطأ ولو « ءيشب عجري ال هقيتع وأ هبتاكم وأ هتأرما وأ ريبكلا وأ ريغصلا هنبا معطأ ولو

 يقب ام در نم هنآ رهظو هضعب زبخو اًقيقد ىرتشا قاب هكلم نأل عجري هدلو مأ وأ هربدم وأ هدبع

 هيف تعقو ناك هنأ عئابلا رقأ مث هلكأف اًبئاذ اتمس ناك ولو . راتخملا وهو زبخ ام ناصقنب عجرو
 . ىتفي هبو امهدنع ناصقنلاب عجر ةرأف

 ( هب عفتني مل ناف ًادساف هدجوف هرسکف ًازوج و ارایخ وأ ءاثق وآ اخیطب وأ اًتضیب یرتشا نمو ) :م

 يف اذك :ش ( هلك نمثلاب عجر ) :م ةرذم اهدجو اذإ ةضيبلا وأ ارم هدجو اذإ عرقلاك عيبملاب يأ :ش
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 رابتعاب هتيلام نأل ليق ام ىلع هرشق حالص زوجلا يف ربتعي الو « ًالطاب عيبلا ناكف لاب سيل هنأل
 ناصقنب عجري هنكلو « ثداح بيع رسكلا نأل ؛ هدري مل هداسف عم هب عفتني ناك نإو . بللا

 طيلستلا : انلق . هطيلستب رسكلا نأل هدري : يعفاشلا لاقو ‹ ناكمإلا ردقب ررضلل اعفد بيعلا

 ‹ هكلم يف ال يرتشملا كلم يف رسكلا ىلع

 . اًضيأ «ناخ يضاق عماج»

 اًئيش يواسي ال ناك نإف رسكلا دعب ةدساف اهدجو اذإ ةهكافلا كلذكو : «طوسبملا» ىفو

 ذإ ءةيلاملا مدعل :ش ( ًالطاب عيبلا ناكف لاب سيل هنأل ) :م عيبا نالطب نيبت هنأل نمشلا لكب عجري
 لطبف عيبلل الحم نوكي ال ًالصأ هب عفتني ال ناك اذإف لاحلا يناث يف وأ لاحلا يف هب عمتني ام لاما

 ملعي ملو هرسك اذإاذهو- هللا همحر - ينزملا هراتخاو -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاق هبو عيبلا

 . هجو لک نم هقح لطبف هب ايضار راص بیعلاب ملاع وهو هرسک ول امآ « بیعلاب

 ضعب لاقامع باوجلا ىلإ هب راشأ :ش ( ليق ام ىلع هرشق حالص زوجلا يف ربتعي الو ) :م

 عجري هيف بطحل ا ًاربتعم عضوم يف ناك نأب ةميق زوجا رشقل ناك اذإ - هللا مهمحر - خياشلا

 . نمثلا نم ةصحب هرشق يف دقعلا حصيو بللا ةصحب

 هللع مث هرخآ ىلإ ربتعی الو هلوقب ًالوأ هدری :لاقو هلحم فداص رشقلا يف دقعل نأل

 . رشقلا نود :ش ( بللا رابتعاب ) :م رسكلا لبق زوجا ةيلام نأل يأ :ش ( هتيلام نأل ٠:م : هلوقب

 اعفد بيعلا ناصقنب عجري هنكلو ثداح بيع رسكلا نأل « هدري مل هداسف عم هب عفتني ناک ناو ) :م

 هنم دب ال ام رادقم رسك اذإ يأ :ش ( هدري يعفاشلا لاقو ) :م نيبناجلا نم :ش ( ناكمإلا ردقب ررضلل

 لوقو - هللا همحر - يز ارا ټڅا وهو هدر ال وق يف نال وق هيف مهيتک يفو ۽ بيملاب ململ

 سيل- هللا همحر - دمحأو -هللا همحر - كلام لاقو « درلا لوق يفو - هللا همحر - ةفينح يبأ

 . كاب ملعي ال هنإف سيل ئابلا نم يسيل هثأل « شرألا الو درلا هل

 ةلباقم يف نمثلا عيمج مزلي نأ نكي الف ميلستلا ةلباقم يف نمثلا لذب امنإ يرتشملا نإ : اغلق

 : ناقيرط يعفاشلل « هنم دب أال ام رادقم ىلع ةدايز رسك ناك ول و« هب رارضإ هنأل « بيعلا

 . بيع رسكلا نأل انلوق وهو ادحاو ًالوق درلا هل زوجي ال هنأ امهرهلظأ

 نالوق هيف ؟ رسكلا شرأ مرغي له: درلا هل لوقي نم لوق ىلعو « نيلوقلا ىلع هنأ يناثلاو

 :م «زيجولا حرش» يف اذك . . هيلع هطلس عئابلا ذإ روذعم هنأل ؛مرغي ال يناثلاو « مرغيامهدحأ

 . هب يضرو هلعف هنأك راصف ئابلا طيلستب يأ :ش ( هطيلستب رسكلا نأل)

 عيبلاب هنأل عئابلا كلم يف يأ :ش ( هكلم يف ال يرتشملا كلم يف رسكلا ىلع طيلستلا : انلق ) :م
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 ال هنأل اًتاسحتسا عيبلا زاج ليلق وهو ادساف ضعبلا دجو ولو « هعطقف اًبوث ناک اذإ امك راصف
 ناك نإو « ةئاملا يف نينثالاو دحاوىلاك ةداع زوجلا هنع ولخي ال ام ليلقلاو « دساف ليلق نع ولخي
 رحلا نيب عمجلاك راصف هريغو لاملا نيب عمج هتأل ؛ نمللا لكب عجريو زوجي ال اريثك دسافلا

 وأ « رارقإب يضاقلا ءاضقب لبق نإف « بيعب هيلع در مث يرتشملا هعابف دبع عاب نمو: لاق . هدبعو

 نيمي ءابإب وأ « ةنيب

 اذإ امك راصف) :م هيلع هتيالو مدعل رده كلذو يرتشملا كلم يف الإ طيلستلا نكي ملف هكلم قبي مل

 لصح نإو « عامجإلاب ناصقنلاب عجري هنإف اًبيعم هدجو مث :ش ( هعطقف ابوث ) :م عيبملا :ش ( ناک
 ضعبلاو :ش (ًادساف ضعبلا دجو ولو ) :مًادساف لكلا دجو اذإ اذه ء ًارده هنوكل هنم طيلستلا

 نم ريثكلا نأ يأ :ش ( هنأل اًتاسحتسا عيبلا زاج ) :م ليلق دسافلا يأ :ش ( ليلق وهو ) :م احيحص
 هعيب تاف رابتعاب عيبلا دسف ولف « ةطنحلا يف بارتلاك وهف :ش ( دساف ليلق نع ولخي ال ) :م زوحلا

 .لاملا ىلإ مضب هتيملاو رمخلاك هنأل زوجي سايقلا يفو « ةداع

 يف نينثإلاو دحاولاك « ةداع زوجا هنع ولخي ال ام ليلقلاو ) :م : هلوقب ريثكلا نم ليلقلا نب مث
 وحن وأ ةتسلا وأ ةسمخلا زوجلا يف :«ريغصلا عماجلا حرش» يف ثيللا وبأ هيقفلا لعجو :ش ( ةئاملا

 ةثالث وأ نينثا وأ ًادحاو اهيف دجوف ةضيب ةئام ىرتشا : ٠ ةريخذلا » يفو « ًاوفعت ةئاملا يف كلذ
 ةسمخ اهيف دجوف ًازوج ةرشع ىرتشا ولو « ًاليلق ةئاملا يف ةثالثلا لعجو ىشب عجري ال ةرذم
 . هيف خياشملا فلتخا ةيواخ

 يف دسفي : ليقو « عامجإلاب نمثلا فصنب بل اهيف يتلاةسمخلا يف دقعلا زوجي : ليق
 يضر- ةفينح يبأ دنع لكلا يف دساف دقعلا : ليقو ‹ لصفي مل نمللا نأل « عامجإلاب لكلا
 بل اهيف يتلا ةسمخلا يف حصي امهدنعو عيبلا يف تيملاو يحلا نيب عمجلاك ريصي هنأل -هنع هللا
 ىلع مسقني نمثلا نإف ءامهدنع لصفملا نمللا ىنعجب اذه نأل « حصألا وهو نمشلا فصنب
 .ةميقلا ىلع ال ءازجألا

 نيب عمج هنأل ؛ نمللا لكب عجريو ) :م لكلا يف يأ :ش ( زوجي ال ًاريثك دسافلا ناك نإو ) :م
 لكلا يف دسفي ثيح :ش ( هدبعو رجلا نيب عمحلاك راصف ) :م دقعلل دسفم كلذو :ش ( هريغو لامل

 :م يرتشملا ىلع يأ :ش ( هيلع در مث يرتشملا هعابف ًادبع عاب نمو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م
 . هلبق ناک :ش ( بیعب)

 :ش ( ةنيب وأ ):م بيعلاب هنم :ش (رارقإب يضاقلا ءاضقب ) :م درلا يأ :ش ( لبق نإف ) :م

 ءابإب وأ ) :م درلاب هلوبق لوألا يرتشملا ركن ال يناثلا يرتشملا ةهج نم يضاقلا دنع هيلع تماق

 يرتشملا ىلع هجوتو ةينبلا ةماقإ نع مصخل ا زجع امل ينعي نيميلا نع هعانتمابو يأ :ش ( نيمي

 . لوكنلاب هيلع يضاقلا مكحو نيميلا نع ىبأف نيميلا يناثلا
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 مايق ركنأ هنأ رمألا ةياغ نكي مل نأك عيبلا لعجف لصألا نم خسف هنأل ؛ هعئاب ىلع هدري نأ هل

 ‹ ةنيىلاب تہثأف رارقأإلا رکن هنآ رارقإلاب ءاضقلا ینعمو < ءاضقلاب اعرش اًیذکم راص هنکل بيعلا

 بيعلاب عيبملا يأ :ش ( هدري نأ ):م لوألا يرتشملل يأ :ش ( هل ) :م ةثالثلا روصلا هذه يفف
 رذعت هنأل هجو لك نم خسف يأ :ش ( لصألا نم خسف ) :م عيبملا نأل يأ :ش ( هنأل هعئاب ىلع) :م

 .هرابتعا

 هلف مئاق لوألا عيبلاو ‹ مودعم اك يناثلا عيبلا لعجف يأ :ش ( نكي مل نأك عيبلا لعجف ) :م

 بيعلا ركنأ ال هنأ رفز ةهج نم لاقيامع باوج اذه :ش ( رمألا ةياغ ) :م بيعلاب درلاو ةموصخل ا

 ركنأ هنأ ) :م يرتشملا رمأ ةياغ نأ باوجلا ريرقت « همالك يف ضقانتم هنأل ةموصخلا قح هل نكي مل

 ثيح نم ى :ش (اًعرش اًبذکم راص هنکل ) :م بيعلا مايقب رارقإلا ركنأ يأ :ش ( بيعلا مايق

 راصو ةضقانملا تعفترا ءاضقلاب اًبذكم راص الو « يضاقلا ءاضقب ىأ :ش ( ءاضقلاب ):م عرشلا

 يف هقح لطبي ال ةنيبلاب هقحتساو ناسنإ ءاج مث هسفن كلم عاب عئابلا نارتقاو اًيش ىرتشا نمک

 . نمثلاب عئابلا ىلع عوجرلا

 -دمحم لوق ىنعمل - هللا همحر - فنصملا نم ليوأت اذه :ش ( رارقإلاب ءاضقلا ىنعمو ) :م

 اًضيأ يرودقلا يف اذهو رارقإب يضاقلا ءاضقب هلبق نإف « «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر

 - هللا همحر -فنصملا لاقو «رارقإب هيف سيلو « طقف ىضاقلا ءاضقب هلبق نإف : ءظفل نكلو

 هرارقإ ركني ملاذإ هنأل ليوأتلا اذه ىلإ جاتحا اغإو :ش ( ةنييلاب تبثاف رارقإلا ركنأ هنآ ) :م هانعم

 هعئاب ىلع هدري نأ هل سيل ذئنيحو بيعلاب هرارقإب هيلع دري لب ءاضقلا ىلإ جاتحي ال رارقإلا دعب

 . هلاقأ هنأل

 اذإ ام ىلع لومحم لوكنلاو « ةنيبلا لضف يف باوجلا : انخياشم ضعب لاق « دئاوفلا» يفو

 كرتي هنأل اًضيأ فلحتسي تكاسلاو « ةعومسم تكاسلا ىلع ةنيبلا نإف اتكاس يرتشملا ناك

 . ًاركنم

 لوق ىلعف لوكنلا وأ ةنيبلاب ناك مث هدنع بيعلا اذه نوكي نأ لوألا يرتشملا ركنأ اذإ امأ

 همحر- فسوي يبأ لوق ىلعو « ضقانتلا ناكل هعئاب مصاخي نأ هل سيل - هللا همحر - دمحم

 امو لاق نأب اصن دوحج هنم قبس نإ : اولاق مهتماعو ةنيبلاب هايإ يضاقلا بيذكتل كلذ هل -هللا

 ملو لوبقلا ىلع هربج هل يضاقلاف « لوبقلا ىبأو كلذ هب رقأ مث كدنع ثدح امنإو بيعلا اذه اهب

 . هعئاب مصاخی نآ هل نکی

 دري ال ىتح لوألا عئابلا قح يف اًخسف ربتعي ال : - هللا همحر - رفز لاق : «يفاكلا» يفو

 لعف لقتناف هلوكنب وأ هرارقإب ءاج رارطضالا اذهو ءءاضقلا ىلإ رطضسم يضاقلا نأل هيلع
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 كانه عيبلا نأل ؛ لك ىملا ىلع ادر نوكي ثيح ةنيبلاب بيعب هيلع در اذإ عيبلاب ليكولا فالخب اذهو
 سيل يضاقلا ءاضق ريغب لبق نإو . لوألا خسفني الو يناثلا خسفيف ء ناعيب انهاه دوجوملاو دحاو

 . امهثلاث لوألاو امهقح يف اًخسف ناك نإو « ثلاث قح يف ديدج عيب هنأل هدر نأ هل
 ا
 . هسفنب رشاب هنأك راص لقتنا اذإو ءارلا رسكب هركملا ىلإ لقتني هركملا لعف نأل هيلإ يضاقلا

 هبرضيو هذخأي نأ هنكمي هنإف لتقلا يف امك هركملل ةلآ حلص اذإ لقتني نإ هركم لا لعف : انلق
 ال مالكلاو « مالكلاب نوكي خسفلا نأل « خسفلاب ءاضقلا قح يف هل ةلآ حلصي ال يضاقلاو هيلع
 . روصتي ال ريغلا ناسلب ملكتلا نأل « هركملا ىلإ لقتني

 هسفنب مئاق لوألا عيبلاو هريدقت ذإ ىنعملا ثيح نم هدري نأ : هلوق ىلإ ةراشإ :ش (اذهو) :م
 عيبملا دراذإ : لاقيامع باوج ناب :ش (عيبلاب ليكولا فالخب) :م يناثلا عيب خسفب خسفني ملف

 ىلع ادر سيل يرتشملا ىلع هيف نحن اميفو «لكوملا ىلع ادر كلذ ناك ةنيبلاب ليكولا ىلع بيحب
 بيعب هيلع در اذإ ) :م هنإف ًالثم هدبع عيبب اًصخش لکو عيبلاب ليكولا فالخب اذه نآ هريرقت عئابلا
 نأل لكوملا ىلع ادر نوكي ثيح ) :م لوكنلاب وأ ةنيبلاب بيعب ليكولا ىلع در اذإ يأ :ش ( ةنيبلاب
 درلاب هيلع ءاضقلا ناكف « دحاو عيب يأ :ش ( دحاو ) :م ليكولا ةلأسم يف يأ :ش ( كانه عيبلا
 " يرتشلا يب لاسم يف يا یش اتهام دوجولاو ۲ ۰¢ لكوملا ىلع ادر

 ر )ییا اعا اوال یر لا راع درا نکی لاله لحاف لوألا

 ءاضق ريخب لوألا يرتشملا لبق نإف يأ يضاقلاءاضقب لبق نإف هلوق ىلع فطع :ش (يضاقلا
 يضارتلاب درلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هعئاب ىلع :ش ( هدری نأ هل سیل ) :م اضرب لبق لب يضاقلا
 عئابلا يأ :ش ( لوألاو امهقح يف اخسف ناك نإو) :م هتلاقإ وهو :ش ( ثلاث قح يف ديدج عيب ) :م
 يرتشملاو يناثلا عئابلا وه يذلا لوألا يرتشملا امهو نينثا ثلاث يأ :ش ( امهثلا ) :م لوألا

 . ىناثلا

 عاب ام اًيناث هارتشا لوألا يرتشملا نأك راصف امهثلاث هنأل ةعفشلا قح عيفشلا ددحتي اذهلو
 . «يفاكلا» يف اذك . ناصقنلاب عوجرلا قح يف الو درلا يف ال « ةموصخلا قح هل نوكي الف

 إكشي اذه : تلق نإف « ءاضقلاب درلا يف امك هدري : -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو
 دجوو ثلاث نم هعابو رانيدلا ضبقو مهردب ًارانيد ىرتشا نم وهو : « طيحملا » يف اهركذ ةلأسمب
 . هعئاب ىلع هدري نأ هل ناك ءاضق ريغب لوألا يرتشملا ىلع هدرف ابيع هب

 ثلاثلا قح يف ًاديدج اًعيب لعج ضورعلا يف درلا نأل ضورعلا فرصلا هبشي ال : تلق
 ناكف « دوقعملا يف نيعتت ال دوقنلا نأل ًاديدج اًعيب لعجي نأ نكي ال انه اهو لوألا عئابلا وهو
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 نأ هل نكي مل هلثم ثدحي ال بيعب ءاضق ريغب هرارقإب هيلع در نإو : « ريغصلا عماحجلا» يفو

 ضعب يفو « ءاوس ثدحب ال اميفو هلثم ثدحي اميف باوجلا نأ نوبتي اذهبو « هعاب يذلا مصاخي

 . لوألا عئابلا دنع بيعلا مايقب نقيتلل ناصقنلاب عجري هلثم ثدحب ال اميف نإ : عوسيبلا تاباور

 وآ ‹ عئابلا فلحي ىتح نمشلا عفد ىلع ربجي مل « ابيع ىعداف ‹ هضبقف « دبع ىرتشا نمو :لاق

 . هقح يف نكي مل يناثلا عيبلا
 ( ءاضق ريغب هرارقإب ) :م لوألا يرتشملا ىلع يأ :ش ( هيلع در نإو : «ريغصلا عماجلا » ينو ) :م

 عماحجلا يف هتروص :ش ( هعاب يذلا مصاخي نأ هل نكي مل ) :م ةصقانلا وأ ةدئازلا عبصألاك

 مثأدبع لجر نم ىرتشا لجر يف - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم «ريغصلا
 : لاق ضاق ریغب ًادبع هنم لبقو هعئاب ىلع هدرف هلثم ثدحی ال اًبیعرخآلا هب دجوف رخآ نم هعاب

 . ًادبأ لوألا عئابلا ىلع هدر نأ هل سیل

 ال اميفو ) :م ضارمألاو حورقلاك :ش ( هلثم ثدحي اميف باوجلا نأ نيبتب ) :م هلث» ثدحبيال

 ريغب هلبق اذإ عئابلا عم ةموصخلا يف :ش ( ءاوس ):م انركذامك ةد ازلا عبصألاك ش (ثدحي

 ىلوأ ناك لوألا عئابلا دنع هدوجوب نقيتلا عم ثدحي ال اميف درلا نم نكمتي مل هنأل كلذو ءاضق

 عضو ةدئاف وه اذهب يرتشملا دنع ثدح هنأ لامتحا عم هلثم ثدحي اميف درلا نم نكمتي ال نأ

 عجري هلثم ثدحي ال اميف نأ ) :م لصألا عويب يأ :ش ( عويبل | تایاور ضعب يفو ) :م

 دوعي الف لوألا عئابلا وهو امهريغ تح يف ديدج عيب ةلزنب نوكيف يضارتلا دمتعم ةلاقإ ءاضق

 . همصاختل لوألا عئابلا ةهج نم دانتسملا كلملا

 هضبقف ادع یرتشا نمو ) :م :ريغصلا عماجلا يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 يف ةلأسملا ةروص :ش ( ةنيبلا يرتشم ا ميقي وأ عئابلا فلحي ىتح نمشلا عفد ىلع ربجي مل اًبيع ىعداف

 لجر يف -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع بوقعي نع - هللا همحر - دمحم «ريغصلا عماجلا»

 تنك دق : لاقف نمثلا يف همصاخي عئابلا ءاج مث دبعلا ضبقو مهرد فلأب دبع لجر نم ىرتشا

 . هفلحتسي وأ دوهشلا دهشي ىتح نمثلا عفد ىلع ربجي ال : لاق بيعلا اذه يل تسلد

 . نمثلا عفداو كل فلحتسأ تئش نإو نمثلا عفدا هل لاقب : لاق ماشلاب يدوهش : لات ناف
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 هقح نيعتسيل الوأ نمثلا عفدو « بيعلا ىوعدب هقح نيعت ركنأ ثيح نمثلا عفد بوجو ركنأ هنأل
 اًنوص هب يضمقي الف ءاضقلا ضقتنيف بيعلا رهظي هلعلف عفدلاب ىضق ول هنالو « عيبلا نيعت ءازإب

 عئابلا فلحتسا ماشلاب يدوهش : يرتشملا لاق نإف ‹ هئاضقل

 س
 ةلأسملا للع مث ةروكذملا ةرابعلاب هلقنو اذه - هللا همحر - فنصملا ذخأف «عماحلا» ظفل انه ىلإ

 ميلست بوجو يأ :ش ( نمثلا عفد بوجو ) : :م ركنأ يرتشملا نأل يأ :ش ( رکنآ هنأل ) : م

 ( بيعلا یوعدہ هقح نيعت ) :م يرتشملا يأ :ش ( رکنأ ثیح ) :م بيعلا ىعدا امل هسفن ىلع نمثلا

 . بيعلا يف ال ميلستلا يف هقح نأل :ش

 يأ :ش ( هقح نيعتيل ) :م وه اغنإ الوأ نمشلا عفد بوجو ينعي :ش (الوأ نمشلا عفدو ) :م
 دقف « ميلستلا يف هقح نأل عيبملا يف هقح نيعت ركنأ ثيحف :ش ( عيبا نيعت ءازإب ) :م عئابلا قح

 ذعنيح دبالو اًمصحخ بصتناف « لولعملل راكنإ ةلعلا راكنإ يفو ًالوأ نمثلا عفد بوجو ةلع ركنأ
 راكنإلا ةفص نأل عضولا داسف ليلعتلا اذه يف: ليق نإف « عئابلا نري وأ ةنيب امإ يهو ةجح نم

 . ةنيبلا ةماقإ ال هيلإ نيميلا دانسإ يضتقت

 عفد هبوجو عفد بجويام يعدي ىعدم هيف وهو ةروصلاب ال ىنعلاب رابتعالا نأ : :باوجل اف
 . ًاركنم ةروصلا يف ناك الو نمثلا

 هلعلف ) :م نمثلا عفدب يأ :ش ( عفدلاب ىضق ول ) :م يضاقلا نألو رخآ ليلد :ش ( هنألو) :م
 اًظفح يأ :ش ( هئاضقل انوص هب ) :م عفدلاب يأ :ش ( يضقي الف ءاضقلا ضقتنيف بيعلا رهظي
 هاعدا امو ضبقلا عم عيبلا وهو دوجوم ربجلل بجوملا نأ وهو لاؤس انه اهو ضقنلا نع هئاضقل
 . ققحتملا راعي ال موهرلاو ٠ موحوم بيعلا نم ىرتألا

 نكي هنأل ضقنلا نع ءاضقلا ةنايص هيف نكل اًموهوم يرتشملا هاعدا ام ناك نإو وهو نايبلل ةدايز
 نع ءاضقلا نوص ربحا مدع يف ءاضقلا نالطب مزليف بيعلا ىلع ربجلا دعب ةنيبلا يرتشملا ميقي نأ
 . ضقنلا

 ىلإ لوحلا لبق هلام ةاكز لجع ول اذهلو « دودرم هتهج نم متام ضقن يف ناسنإلا يعسو

 هنأ ملسن ال ربجلل بجوملا نألو « هدي يف لام ا ءاقبب ةاكز نوكي هنأ لامتحال درتسي ال يعاسملا

 . هراكنإل نيعتم ريغ قحلا ضبق انه اهو « قحلا ضبق عم عيبلا ربجلل بج وملا ذإ ققحتم

 ةماقإ يرتشملا نم بلط اذإ ينعي :ش (معئابلا فلحتسا ماشلاب يدوهش : يرتشملا لاق نإف ) : م

 هنأل دوهشلا روضح رظتني الو عئابلا فلحتسا ماشلا يف بيغ يدوهش : لاقف هاعدا ام ىلع ةنيبلا
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 يف سيلو « عئابلاب اررض راظتنالا يف نأل؛ دوهشلا روضح رظتني الو فلح اذإ ينعي نمثلا عفدو

 ىرتشا نمو :لاق . هيف ةجح هنأل بيعلا مزلأ لكن اذإ امأ « هتجح ىلع هنأل ؛ هب ررض ريثك عفدلا

 مل اقابإ یعداف اًدبع

 . عئابلا فلحي لب بجاولا رخؤي الف نوكي ال مأ نوكي وأ « رطح ىلع رمأ
 نمثلا عفد ىلع يرتشملا ربجأ بيعلا اذه هب امو عيبلا مكحب كيلإ هتملس دقل هللاب : لاق نإف

 ًاررض راظتنالا يف نأل دوهشلا روضح رظتنب الو فلح اذإ ينعي ‹ نمثلا عفدو) :م :هلوق ىنعم وهو

 .لاطبإلا ىرجم يرجي ةياغ ىلإ ال ريخأتلا نأل :ش (عئابلاب

 اررض نمشلا عفد يرتشملا مازلإ يف نإ لاقي امع باوج :ش ( هب ررض ريثك عفدلا يف سيلو) :م

 ( هتجح ىلع هنأل) :م يرتشملاب هب ررض ريثك يرتشملا ىلإ نمثلا عفد يف سيل بجاولا ريرقتو « هل

 . هدوهش روضح دنع ةنيبلا ةماقإ نم ليبسب ينعي :ش

 : نيهجو نم ثحب هيفو : - هللا همحر - لمكألا لاقو

 . يضاقلا ءاضق نالطب هتجح ىلع يرتشملا ءاقب يف ليق ام : لوألا

 امهدحأ ناك فيكف دوهشلا روضحب ناتقؤم عفدلا دعب ةجحلا ةماقإو راظتنالا نأ :يناثلاو

 . هنود رخآلاو اًررض

 اًقلطم ال دوهشلا روضح ىلإ نمثلا ءادأب ىضق دق انه اه ىضاقلا نأ لوألا نع : باوجلاو

 ٠ . نالطبلا مزلي الف

 يف هلوق عمسي الف ةلطام كلذ نوكي نأ زاوجل مهتم دوهشلا ةبيغ ىوعد يف هنأب :يناثلا نعو

 :م لوكنلا نأل يأ :ش (هنأل بيعلا مزل ) :م نيميلا نع غئابلا يأ :ش (لكن اذإ امأ ) :م «هريغ تح

 سيل هنإف صاصقلاو دودحلا يف لوكنلا نع زارتحا اذه ليق بيعلا توبث ىف يأ :ش (هيف ةجح-)

 - : يزارتألا لاقو - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ةتسلا ءايشألا ىف ةحجب سيل لوكنلا اكو ةجحب

 فلح دعب ةنيبلا ةماقإ نأ ليلد هتجح ىلع يرتشملا نأل ةلأسملا هذه نايب يف مهلوق يف -هللا همحر

 . ةربتعم هلع ىعدملا

 لاق ول كلذكو ليقف هيلع ىعدملا فلح امدعب ةنيبلا يعدملا ماقأ ول «ىواتفلا ةصالخ» يفو

 وه ماقأ مث فلحف « ءيرب تنأف تفلح اذإ : لاق وأ ء ءيرب تنأو فلحا : هيلع ىعدملل يعدلا

 ةياور يف لبقت ةنيبلاب وه ىتأ مث هيلع ىعدملا فلحف يل ةنيب ال : يعدملا لاق اذإ امأ « لبقت ةنيبلا

 . لبقت ال اهنأ -هللا همحر- دمحم نعو -هللا همحر- ةفينح يبأ نع -هللا همحر- نسحلا

 مل اقابإ یعداف دبع یرتشا نمو) م : ريغصلا عماجلا يف -هللا همحر- دمحم يآ :ش (لات) م
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 نأل ؛ هدنع قبأي مل هنأ ىلع فيلحتلا دارملاو ٠ هدنع قبأ هنأ ةنيبلا يرتشملا ميقي ىتح عئابلا فلحي

 . ةجحلاب هتفرعمو « يرتشملا دي يف هب بيعلا مايق دعب ربتعي امغنإ هراكنإ نكلو هلوق ناك نإو لوقلا
 نإو« باتكلا ىف لاق اذك . طق هدنع قبأ امو « هيلإ هملسو همعاب دقل ىلاعت هللاب فلح اهماقأ اذإف
 ال امأ « طق كدنع قبأ ام هللاب وأ ىعدي يذلا هجولا نم كيلع درلا قح هل ام هللاب هفلح ءاش
 هيف نآل ؛ بیعلا اذه هب اموهملسو هعاب دقل هللاب الو « بیعلا اذه هب امو هعاب دقل هللاب هفلحی

 . درلل بجوم وهو ميلستلا لبق عيبلا دعب ثدحي دق بيعلا نألو ٠ يرتشملل رظنلا كرت
 س
 يبأ نعدمحم هيف ةلاسملا ةروص :ش (هدنع قبآ هنآ ةنيبلا يرتشملا ميقي ىتح عئابلا فلاحي
 هبذكو اًقبآ ينتعب يرتشملا : لاقف ادبع لجر نم عاب لجر يف -هنع ىلاعت هللا يضر-ةفينح
 ىلع ماقأ اذإف « هدنع قبأ هنأ ةنيبلا يرتشملا ميقي ىتح قابإلا ىلع عئابلا فلحأ ال :لاق « عئابلا
 . ىهتنا . . . طق قبأ امو هضبقو هعاب دقل هللاب عئابلا فلحتسا ةنيبلا كلذ

 وحن كلذك ةموصخلا دنع دهاشت ال يتلا بويعلا عيمج يف مكحلاو قابإلا يف ةلأسملا عضو
 ةثالثلا بويعلا يف طرش يرتشملا دي يف ةدواعملا نأ الإ نونجلاو شارفلا ىلع لوبلاو ةقرسلا
 . بابلا لوأ يف رم دق مالك هيف ؟ نونجلا يف ةدواعملا طرتشت لهو « ةدحاو ةلاحلاو

 مل :-هللا همحر- دمحم لوق نم دارملا يأ :ش (هدنع قبأي مل هنأ ىلع فيلحتلا دارملاو) :م

 م عيبملاب يأ :ش ( هب بيعلا مايق دعب ربتعي امنإ) :م عئابلا راكنإ يأ :ش ( هراكنإ نكلو هلوق ناک نإو
 . ضراع بيعلاو لصأ ةمالسلا نأل :ش (يرتشملا دي يف)

 هعاب دقل ىلاعت هللاب فلح اهماقأ اذإف « ةجحلاب) :م بيعلا مايق ةفرعم يأ :ش (هتفرعمو) :م
 نع رم دقو ««ريغصلا عماحلا» يف يأ :ش (باتكلا ىف لاق اذك . طق هدنع قبأ امو هيلإ هملسو

 . بيرق

 يأ :ش ( يعدي يذلا هجولا نم كيلع درلا قح هل ام هللاب هفلح ءاش نإو) :م : فنصملا لاقو

 هفلحوأ :ش (هللاب وأ) :م يرتشملا هيعدي يذلا ببسلاب عئابلا اهيأ كيلع درلا قح يرتشملل سيل
 . طق قبأ ام هللاب : عئابلا لوقيف هجولا اذهب يضاقلا هفلح وأ ينعي :ش ( طق كدنع قبأ ام) :م هللاب
 .هسفن ىلإ فاضأ فلح اذإف كلذك عئابلا بطاخي يضاقلا نأل « كدنع : لاق اغنإو

 ؛ بیعلا اذه هب امو هملسو هعاب دقل هللاب الو « بیعلا اذه هب امو هعاب دقل هللاب هفلحی ال امآ) :م

 لوألاو درلل بجوم وهو ميلستلا لبق عيبلا دعب ثدحي دق بيعلا نألو ؛ يرتشملل رظنلا كرت هيف نأل
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 نود ميلستلا تقو همايق دنع نيميلا يف هلوأتيف نيطرشلاب هقلعت مهوي يناثلاو«هنع لوهذ لوألاو

 قبأ هنأ ملعن ام هللاب عئابلا فيلحت دارأو هدنع بيعلا مايق ىلع ةنيب يرتشملا دجي مل ولو « عيبلا

 ىتح ةربتعم ىوعدلا نأ امهل . ةفينح يبأ لوق ىلع خياشملا فلتخاو . امهلوق ىلع فلحي هدنع

 ىوعد ىلع بترتيب فلحلا نأ ضعبلا هلاق ام ىلع هلو « فيلحتلا بترتي اذكف « ةنيبلا اهيلع بترتي

 . بيعلا مايق دعب الإ هيف ًامصخ ريصي الو « مصخ نم الإ حصت تسيلو ةحيحص

 بيعلا ثودح نع ةلفغ بيعلا اذه هب امو هعاب دقل هللاب : هلوقب فيلحتلا يأ :ش (هنع لوهذ

 مث عئابلا دنع نوكي ال ابر بيعلا نأل هجولا اذهب فلحي ال اذه لجألف « ميلستلا لبق عيبلا اذهب

 ررضتي عئابلا دنع نكي مل بيعلا ىلع فلح اذإف « درلل بجوم وهو ميلستلا لبق ثدحي

 . ثنحي الف هفلح يف قداص عئابلا نأل « يرتشملا

 :ش (هقلعت مهوي) :م بيعلا اذه هب امو هملسو هعاب دقل هللاب فيلحتلا يأ :ش (ياثلاو) :م

 (نيميلا يف) :م عئابلا يأ :ش (هلوأتيف) :م ميلستلاو عيبلا ينعي :ش (نيطرشلاب) :م بيعلا قلعت يأ

 :ش (عيبلا نود ميلستلا تقو) :م بيعملا مايق دنع يأ :ش (همايق دنع) :م عيبلا نکی م : لوقیو :ش

 نوكي هجولااذه ىلع فلح اذإف . بسحف ميلستلا دنع لب نيتلاحلا دنع بيعلا نكي مل ينعي

 ىلإ ةراشإ مهوي : لاق اغإو « يرتشملا ررضتيف لكلا يفتني ال ءزجلا ءافتناب ذإ ثنحبي الو اًقداص

 . كلذل مهوي هنكلو حيحصب سيل هنيي يف كلذ عئابلا ليوأت نأ

 (هدنع قب هنآ ملعن ام هللاب عئابلا فيلحت دارأو هدنع بيعلا مايق ىلع ةنيب يرتشملا دجي مل ولو) :م

 هنأل ملعلا ىلع دمحمو فسوي يبأ لوق يأ :ش (امهلوق ىلع فلحی) :م يرتشملادنع يأ :ش

 الو قبأ الو يرتشملا اذه دنع نج دبعلا اذه نأ ملعي ام هللاب عئابلا فلحيف ريغلا لعد , ىلع فیلحت

 همحر- ةفينح يب لوق ركذي ملو . امهلوق ريبكلا عماجلا يف ركذ اذک . شارف ىلع لاب الو قرس

 فلحي ال : ليقو « اضيأ هدنع فلحب ليقف :ش ( ةفينح يبأ لوق ىلع خياشملا فلتخ-او) :م -هللا

 ىتح ةربتعم ىوعدلا نأ) :م -هللا همحر- دمحمو فسوي يبأل يأ :ش (امهل) :م حصألا وهو

 نم ةنيبلا ةماقإ ىلع بترتت فيلحتلا ةحص يأ :ش (فيلحتلا بترتب اذكف .. ةنيبلا اهيلع بترتي
 . فيلحتلا حصياذكف . يرتشملا

 ضعب يأ :ش (ضعبلا هلاق ام ىلع) :م -هللا همحر- ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) :م

 ىوعدلا ىلع :ش ( حصت تسيلو ةحيحص ىوعد ىلع بترتيب فلحلا نأ) :م -هللا مهمحر-خياشملا

 الإ :م انركذ اميف ى :ش (هيف امصخ) :م يرتشملا يأ :ش (ريصب الو مصخ نم الإ) :م ةحيحصلا

 ىوعدلا ىلع ةنيبلا بترتل طرتشي ال هنأ ىلإ ةراشإ اذه يفو « هسفن دنع :ش (بيعلا مايق دعب

 ىلع ةنيبلا ةماقإ حصت اذكو « دودحلاك ًالصأ هيف ىوعد ال اميف ةنيبلا موقت لب « ةحيحص اهنوك

 . یوعد الب نالف ثراو وأ لیکو هنآ
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 : -هنع هللا ىضر- لاق . هانمدق يذلا هجولا ىلع درلل ايناث فلحي امهدنع نيميلا نع لكن اذإو
 ال رغصلا يف قابإلا نأل ؛ لاجرلا غلبم غلب ذنم قبأ ام فلحي ريبكلا قابإ يف ىوعدلا ناك اذإ

 هذه كتعب : عئابلا لاقف ابيع اهب دجوف اضباقنو ةيراج ىرتشا نمو :لاق . غولبلا دعب هدر بجوي
 رادقم ىف فالتخالا نأل ؛ يرتشملا لوق لوقلاف اهدحو اهينتعب : يرتشملا لاقو ٠ اهعم ىرخأو
 يف افلتخاو عيبملا رادقم ىلع اقفتا اذإ اذكو . بصغلا يف امك « ضباقلل لوقلا نوكيف ضوبقملا
 هنإف اًبيع رخآلاب دجووامهدحأ ضبقف ةدحاو ةقفص نيدبع ىرتسشا نمو :لاق . انيب ال ضوبقملا

 ءهانركذ دقو « مامتلا لبق اًقيرفت نوكيف امهضبقب منت ةقفصلا نأل ؛ امهعدي وأ امهذخأب

 ىمست نيميلا هذهو :ش (درلل اًيناث فلحي امهدنع نيميلا نع) :م عئابلا يأ :ش (لکن اذإو) :م
 يذلا هجولا ىلع) :م هيلع دريف عئابلا دنع بيعلا تبثي لكن نإو « ئرب فلح نإف « درلا نيي
 هجولا نم كيلع درلا قح هلام : هللاب هلوق نم همدق ام ىلع تابثلا ىلع فلحي يأ :ش (هانمدق
 .هرخآ ىلإ درلل اًيناث فلحي خسنلا ضعب يفو طق كدنع قبأ ام هللاب وأ يعدي يذلا

 ريبكلا قابإ يف ىوعدلا ناك اذإ) :م -هللا همحر- فنصملا وه :ش ( هنع هللا يضر لاق) :م

 نأل كلذو :ش (غولبلا دعب هدر بجوي ال رغصلا يف قابإلا نأل ؛ لاجرلا غلبم غلب ذنم قبأ ام فلحب
 ناك اذإ ربكلا يف يرتشملا دنع اهدوجو نم درلا م زلي الف ةئالثلا بويعلا يف طرش ةلاحملا داحتا

 نع عني هنأل عئابلل رظنلا كرت هيف نوكي اًقلطم عئابلا فلح اذإف « رغصلا يف عئابلا دنع اهدوجو
 . رغصلا يف هدنع بويعلا هذه تدجو اذإ اقلطم نيميلا

 دجوف) :م ةيراجلا يرتشملاو نمشلا عئابلا ضبق يأ :ش (اضباقتو ةيراج ىرتشا نمو : لاق ) :م

 ؛ يرتشملا لوق لوقلاف « اهدحو اهينتعب : يرتشملا لاقو « اهعم ىرخأو هذه كتعب : عئابلا لاقف اًبيع اهب
 يفامك) :م هضبق اب فرعأ هنأل :ش (ضباقلل لوقلا نوكيف ضوبقملا رادقم يف فالتخاللا نأل
 ينم تبصغ : هنم بوصغلملا لاقف هنم بوصغملاو بصاخلا فلتخا اذإ هنإف :ش (بصغلا

 يأ :ش (اقفتا اذإ اذكو) :م ضباقلا هنأل بصاغلل لوقلاف اًدحاو امالغ : بصاغلا لاقو . نيمالغ
 لاقف افلتخاف نيتيراج عيبملا ناك نأب :ش (ضوبقملا يف افلتخاو عيبملا رادقم ىلع) :م نادقاعتملا
 نأ :ش (انيب ال) :م يرتشملا لوق لوقلاف امهادحإ الإ تضبق ام : يرتشملا لاقو امهتضبق : عئابلا
 . ضباقلا لوق لوقلا ضوبقملا رادقم يف فالتخالا يف

 ةقفص نيدبع ىرتشا نمو) :م :ريخصلا عماجلا »يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش (لاق) :م
 وأ اًعيمج امهذخأي يأ :ش (امهعدي وأ امهذخأي هنإف ابيع رخآلاب دجوو امهدحأ ضبقف ةدحاو
 يأ :ش (نوكيف امهضبقب متت ةقفصلا نأل) :م ةصاخ ميلسلا ذخأي نأ هل سيلو « اعيمج امهكرتي

 رايخ باب لبق ينعي :ش (هانركذ دقو) :م زوجي ال وهو :ش (مامتلا لبق اًقيرفت) :م امهدحأ ضبق
 . هلبق متت ال تناك نإو ضبقلا دعب بيعلا رايخ عم متت ةقفصلا نأل هلوقب بيعلا
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 ابيع ضوبقملاب دجو ولو . دقعلا يف قيرفتلاك هيف قيرفتلاف دقعلاب هبش هل ضبقلا نأل اذهو

 وأ امهذخاي هنا حصألاو « ةصاخ هدري هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نع ىوريو « هيف اوفلتخا

 هلاوز قلعت امل ء عيبملا سنجك راصف لكلل مسا وهو عيبملا ضبقب قتلعت ةقفصلا مامن نأل ؛ امهدري

 ةصاخ هدري اًبيع امهدحأب دجو مث امهضبق ولو« هعيمج ضبق نود لوزب ال نمثلا ءافيتساب

 ىرعي الو ‹ ةقفصلا قيرفت هيف لوقي وهو رفزل اًنالخ

 ثيح نم :ش (دقعلاب هبش هل ضبقلا نأل) :م زوجي ال ضبقلا يف قيرفتلا يأ :ش (اذهو) :م

 ةبقرلا كلم نم ضرغلاو ةبقر كلم تبثي دقعلا نأ امك ديلا كلمو فرصتلا كلم تبثي ضبقلا نإ

 : لاق ولو :ش (دقعلا يف قيرفتلاك) :م ضبقلا يف ىأ :ش (هيف قيرفتلاف) :م ديلا كلمو فرصتلا كلم

 . اذه اذكف حصي ملامهدحأ تلبق : لاقف نيدبعلا نيذه كنم تعب

 نيدبع ىرتشا اذإ اميف اًبيع ضوبقملاب يرتشملا دجو ول يأ :ش (اًبيع ضوبقملاب دجو ولو) :م
 « همكح يف يأ :ش (هيف) :م خياشملا يأ :ش (اوفلتخا) :م اًبيع هيف دجووامهدجأ ضبقف

 نآلا ءيجي امك « امهذخأ وأ اعيمج امهدر ءاش نإ ينعي « ةصاخ ضوبقملا دري ال هنأ حيحصلاو

 ةقفصلا نأل :ش (ةصاخ) :م ضوبقملا :ش (هدری هنآ -هللا همحر- فسوی يبأ نع یرریو) م

 يأ :ش (لكلل مسا وهو عيبملا ضبقب قلعت ةقفصلا مات نأل امهدري وأ امهذخأي هنأ حصألاو) :م هيف تمت

 لاوز يأ :ش (هلاوز قلعت امل عيبملا سبحك) :م ةقفصلا مامت يأ :ش (راصف) :م دقعلا هيلع عقو ام لكل

 عيمج يأ :ش (هعيمج ضبق نود) :م سبحلا قح يأ :ش (لوزي ال نمثلا ءافيتساب) ٠م عيبملا سبح

 ابيع امهدحأب دجو مئ) :م ًالثم نيدبعلا يأ :ش (امهضبق ولو) :م ال باوج لوزي ال هلوقو « نمثلا

 . امهدري نأ الإ هل سیل هدنع نإف :ش (رفزل اًالخ « ةصاخ) :م ضوبقملا يأ :ش (هدري

 ةمئألا سمش ركذ اذكو «حاضيإلا» يف امهلوق ركذ اذك : -هنع هللا ىضر- ىعفاشلا لاق هبو

 حرش يف -هللا همحر- يسحخرسلا ةمئألا سمش ركذاذكو « ةيافكلا يف رفز لرق يقهيبلا

 . ءاش نإ امهدري رفز لوق ىلع :لاقف - هللا همحر- رفز لوق «يفاكلا

 ىرتشاادإ: انباحصأ لاق : «بيرقتلا باتك» ىف - هللا همحر- يرودقلا لاق نكلو

 . ةصأخ هدر ضبقلا دعب اًبيع امهدحأب دج وف ةدحاو ةقفص نيدبع

 دقعلا نأب -هللا همحر- رفزل للعو « نيهجولا ىف بيعملا دري : -هللا همحر- رفز لاقو

 «موظنملا»و «ةفحتلا» بحاص ركذو « ضبقلا دعب امك راصف امهدحأب دجو بيعلاو < امهيف حص

 فالتخا ىلع -هللا همحر- رفز لوق يف فالتخالا لمحيف -هللا همحر- يرودقلا ركذ ام لثم

 يأ :ش (ىرعي الو ةقفصلا قيرفت هيف ) :م-هللا همحر- رفز ىأ :ش (لوقي وهو) :م هنع ةياورلا
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 ةيؤرلا رايخو « ضبقلا لبق ام هبشأف ءيدرلا ىلإ ديجلا مضب ترج ةداعلا نأل ؛ ررض نع
 يفو « بيعلا رايخ يف ةقفصلا متت ہت ضبقلاب نأل ؛ مامتلا دعب ةقفصلا قيرفت هنأ انلو .طرشلاو
 :لاق . رخآلا دري نأ هل سيل امهدحأ ت قحتسا ول اذهلو ء رم ام ىلع هب متت ال طرشلاو ةيؤرلا رابح
 ‹ ضبقلا دعب هدارمو « هلک هذخآ وآ هلک هدر ابيع هضعبب دجوف نزوب وأ لاکي ام اًئیش یرتشا نمو

 نم ناك اذإ ليكملا نأل
 س
 جاورل :ش (ءيدرلا ىلإ ديجلا مضب) :م راجعتلا نيب :ش (ترج ةداعلا نأل ررض نع) :م ةقفصلا قيرفت
 لبق ام هبشأف) :م ررض هيفو عئابلا ضرغ توفي رخآلا نود امهدح أ در زاج اذإف « ءيدرلا

 .ررضلا عفد عماجب :ش (ضبقلا

 (هنآ انلو) :م طرشلا رايخو يأ : :ش (طرشلاو) :م ةيؤرلا رايخ هبشأو يأ :ش (ةيؤرلا رايخو) :م
 يف ةقفصلا متت ضبقلاب نأل) :م ةقفصلا مامت دعب يأ : :ش (مامتلا دعب ةقفصلا قيرفت) : :م درلا نأ يأ :ش
 يضر- يعفاشلا لاق هبو ٠ ةصاخ بيعملا دريف ةقفصلا مامت عني ال بيعلا نأل : :ش (بيعلا رايخ
 :م امهيف ضبقلاب ةقفصلا متت ال يأ : :ش (هب متت ال طرشلاو ةيؤرلارايخ يفو) : :م لوق يف - -هنع هللا
 . ةيؤرلا رايخ باب يف يآ :ش ( رم ام ىلع)

 :ش (رخآلا دري نأ هل سيل امهدحأ قحتسا ول) :م مامتلا دعب قيرفتلا لجألو يأ :ش (اذهلو) :م
 نيدبعلاك رخآلا نود امهدحأب عافتنالا نكي نيئيش ىرتشملا ناك اذإ هلك اذهو « امهضبق دعب يأ
 يعارصمو نيفخلاك رخآلا نود امهدحأب عافتنالا نكي ال نيئيش ىرتشملا ناك اذإ ام ٠ نيبوثلاو
 نأ هل سیلو « امهذخأ وأ ءاش نإ امهدر اًبيع امهب وأ امهدحأب دجو مث امهضبقف نیلعنو باب
 . هرصتخم يف يخركلا لاق اذك . هبحاص نود امهدحآ دری

 يف ةلعل هلخدي ال ناك نإ اًةيض امهدحأ دجوف نيفخ يرتشا اذإ «يرخصلا ىواتفلا» يفو
 . هدر نأ هل كلذك نكي مل نإو « هدر نأ هل سیل لجرلا

 دعب هدارمو « هلک هذخأ وآ هلک هدر ابیع هضعبپ دجوف نزوی وأ لاکب ام اتیش یرتشا نمو : لاق ) :م
 عماجلا» لئاسم نم ةلأسملانأل < ‹ ضبقلا دعب -هللا همحر- دمحم دارمو يأ :ش (ضبقلا
 ال ضبقلا لبق ناك اذإ هنأل هب ديق اغإو «ضبقلا دعب هب دارملاو خسنلا ضعب يفو «ريخصلا
 بيعملا درب ةقفصلا قيرفت زوجي ال هنأ يف امهريغو نوزوملاو ليكملا نيب اندنع مكحلا توافتي
 . ةصاخ

 امأو « نوزوملاو ليكملا ادع اميف ةقفصلا قيرفت زوجيف ضبقلا دعب ناك اذإ قيرفتلا امأو
 . -هللا مهمحر- خياشملا رايتخا وه ام ىلع دحاو ءاعو يف اناك اذإ زوجي الف امهيف

 نم ناك اذإ ليكم ا نأل) :م هدعبو ضبقلا لبق لكلا يف :نالوق -هنع هللا يضر- يعفاشللو
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 اذإ اذه لیقو « هوحنو ركلا وهو دحاو مساب یمسي هنآ یرت الأ « دحاو ءيشک وهف دحاو سنج

 هيف دجو يذلا ءاعولا دري ىتح نيدبع ةلزنمب وهف نيءاعو يف ناك نإو < دحاو ءاعو یف ناک

 ام در یف هل رایخ الف هضعب قحتسا ولو . رخآلا نود بيعلا

 نإف ريعشلاو ةطنحلاك نيسنج نم ليكملا ناك اذإ امع هب زرتحا :ش (دحاو ءيشک وهف دحاو سنج

 قيرفت زاوج ىلع ءانب : هيف نالوق -هنع هللا يضر- يعفاشللو « ةصاخ بيعملا دري ذأ يرتشملل

 . همذعو

 يف موقتلاو ةيلاملا نأل اًقيقحت ال اًريدقتو اًمكح يأ :ش (دحاو مساب ىمسي هنأ ىرت الأ) :م

 اهعيب حصي ال ىتح ةموقم تسيل ةدحاولا ةبحلا نإف عامتجالا رابتعاب تانوزوملاو تاليكللا

 ال دحاولا ىشلاو « دحاو ءيشك عيبلا قح يف لكلا راصف عامتجالا رابتعاب عيبلل ةدباقلا تناكف

 لهأل لايكم وهو « ءارلا ديدشتو فاكلا مضب :ش (ركلا وهو) :م ضعبلا نود بيعلاب هضعب دري

 زيفقلاو ازيفق نوتس ركلا :- هللا همحر- يرهزألا لاقو « راركلا هعمجو « فورعم قارعلا

 قرفلاو قسولاكركلا وحنو يأ :ش (هوحنو) :م عاص فصنو عاص كوكملاو كيكاكم ةينامث

 . ةربصلاو

 « دحاو ءاعو يف ناك اذإ) :م لكلا در وأ لكلا ذخأ نمانركذ يذلا يأ :ش (اذه :ليقو) :م

 ناك اذإ :ش (رخآلا نود بيعلا هيف دجو يذلا ءاعولا دري ىتح نيدبع ةلزنمب وهف نيءاعو يف ناك نإو

 هحرش ىف -هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا لاقو « ادئاز اًبيع بجوي ال كلذ نأل « امهضبق

 دري نأ هل سيلف هيف بيع ال يذلاب اًطلتخم ناك اذإ بيعلا نأ اذه ىنعم :«ريغسملا عماجللا»

 يف ديجلاو قلاوج يف بيعملا ناك اذإ امأو < هب اًرارضإ كلذ ناك مئابلا ىلع هدر ول هنأل «بيعملا

 . نيفلتخم نيئيش ةلزنمب هنأل ةصاخ بيعملا دري نأ هل قلاوج

 « ةصاخ -هللا همحر- دمحم لوق ىلع حصي ليوأتلا اذه -هللا همحر- : ثيللا وبأ لاق مث

 ليوأتلا اذه حصي ال -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلعو « فسوي يبأ نع نيتياررلا ىدحإو

 الادعأ ىرتشا ول الجر نأ «درجملا »يف -هللا همحر- ةفينح يبأ نع دايز نب نسحلا ىور هنأل

 هل سيلف دحاو ءيش ةلزنب وهف دحاو سنج نم هلك رمتلا ناك نإف « ابيع اهنم لدعب دجوف رمت نم
 - ديلولا نب رشب ةياور يف عويبلا نع «سانجألا» يف يقطانلا لقنو « ضعب نود هضعب دري نأ

 دقو ريعشلا وأ نطقلا نم نيلمح وأ نارفعز نم نيتلس وأ نمسلا نم نيقز ىرتشا ول -هللا همحر
 وأ هلك دري نأ امإف « ءاوسلا ىلع رخآلاو « اذه نوكي نأ الإ «ةصاخ بيعملا در هل « عيمحلا ضبق

 . هلک كرتي

 ام در يف هل رایخ الف) :م ضبقلا دعب نزوي وأ لاكي ام ضعب يأ :ش (هضعب قحتسا ولو) :م
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 اضرب ال دقاعلا اضرب اهمامت نأل ؛ ةقفصلا مامت عنمي ال قاقحتسالاو ٠ ضيعبتلا هرضي ال هنأل ؛ يقب

 ةقفصلا قرفتل يقابلا دري نأ هل ضبقلا لبق كلذ ناك ول امأ « ضبقلا دعب ناك اذإ اذهو ‹ كلاما

 رهظ ثيح عيبلا تقو ناك دقو ‹ بيع هيف صيقشتلا نأل رايخلا هلف اًبوث ناك نإو . مامتلا لبق
 ةباد تناك وأ اهاوادف احرق اهب دجوف ةيراج ىرتشا نمو . نوزوملاو ليكم لا فالخب « قاقحتسالا

 رايخلا نأل ‹طرشلا رايخ فالخب « ءافيتسالا هدصق ليلد كلذ نأل ؛ ءاضر وهف هتجاح يف اهبكرف

 . اطقسم بوكر لا نوي الف لامعتسالاب هنأو « رابتخالل كانه

 ضيعبتلا نأ رابتعاب ابيع دعت ال تانوزوملاو تاليكم لا يف ةكرشلاو :ش (ضيعبتلا هرضي ال هنأل يقب

 : لاقي نأ وهو « لاكشإ باوج :ش (قاقحتسالاو) :م ةقفصلا مامتل ضبقلا دعب امهرضي ال

 مامتلا لبق ةقفصلا قيرفت مزلي اليك قاقحتسالا ةروص يف يقب ام در يف رايخلا هل نوكي نأ يغبني

 ال) :م قاقحتسالاو قاقحتسالا قيرطب موزلملا كلذ مزل ول هنأل كلذ مزلي ال هنأ باوجلا ريرقتو

 يعدتسي همامتو « دقاعملا قح دقعلا نأل :ش (كلاملا اضرب ال دقاعلا اضرب اهمامت نأل ‹ ةقفصلا مامن عني

 ام دعب قحتسملا ءاج اذإ ملسلاو فرصلا يف انلق اذهلو « كلذ مدعني ال قاقحتسالابو هاضر مامي

 . كلاملا ال دقاعلا اضر مات يعدتسي دقعلا مامت نأ ملعف احيحص دقعلا ىقب اقرتفا

 ناك ول امأ ٠ ضبقلا دعب ناك اذإ) :م درلا رايخ بجوي ال قاقحتسالا نوك يأ :ش (اذهو) :م

 اضر ىلإ جاتحي ةقفصلا مامت نأل :ش (مامتلا لبق ةقفصلا قرفتل يقابلا دري نأ هل ضبقلا لبق كلذ

 . اهمامت مدع بجوي امهدحأ ءافتناو عيبملا ضبقو « دقاعلا

 يف ي :ش (هيف صيقشتلا نأل ؛ رايخلا هلف) :م ابو قحتسملا ناك نإو يأ :ش (اًبوث ناک نإو) :م

 (قاقحتسالا رهظ ثيح عيبلا تقو) :م صيقشتلا يأ :ش (ناك دقو) :م اًفرع :ش (بيع) :م بوثلا

 عئابلا دي يف ناك يذلا درلا عني يتح يرتشملا دي يف ثدحبي مل هيف ةكرشلا بيع نأ ينعي :ش

 سيل صيقشتلا نإف :ش (نوزوملاو ليكملا فالخب) :م اًعنام نوكي الف« قاقحتسالا رهظ ثيح

 نأل ؛ اضر وهف هتجاح يف اهبك رف ةباد تناك وأ اهاوادف اًحرق اهب دجوف ةيراج ىرتشا نمو) :م

 ءيشب يرتشملا فرصت نأ لئاسملا هذه يف لصألا نيعلا كاسمإو :ش (ءافيتسالا هدصق ليلد كلذ

 سبللاو ةراجإلاو عيبلا ىلع ضرعلا وحن شرألاو درلا عني ٌبيعلاب ملعلا دعب اضرلا ىلع لدي

 :م بيعلاب اًيضار راص هنأل ةيناث ةرم مادختسالاو ةباتكلاو نهرلاو ةاوادملاو هتجاحل بوكرلاو

 نأو يآ :ش (هنأو «رایتخالل) :م طرشلا رايخ يف يأ :ش (كانه رايخلا نأل ؛ طرشلا رايخ فالخب)

 طرش يف بوكرلا نوكل رايخلل :ش (اطقسم بوك رلا نوكي الف « لامعتسالاب) :م نوكي رايتخالا
 . رايخلا نم ادوصقم نوكیف ناحتمالل رايخلا



 هنألف درلل بوك رلا امأ « اضرب سيلف الع اهل يرتشيل وأ اهيقسيل وأ اهعئاب ىلع اهدريل اهبكر نإو
 امإ هنم ادب دجي ال ناك اذإ ام ىلع لومحم فلعلا ءارتشاو يقسلا يف باوحلاو « درلا ببس

 ام مادعنال هنم ادب دجي ناك اذإ امأو « دحاو لدع يف فلعلا نوكل وأ ٠ هزجعل وأ « اهتبوعصل

 نآ هل ‹ يرتشملا دنع عطقف هب ملعي ملو قرس دق اًدبع یرتشا نمو : لاق . اضر نوکی هانرکذ

 ريغ ىلإ اًقراس هتمیق نیب اب عجری :الاقو . -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ دنع نمثلا ذخأيو هدري

 . عئابلا دي يف دجو ببسب لتق اذإ فالخلا اذه ىلعو « قراس

 اًقلع اهل يرتشيل وأ) :م اهيقسيل اهبكر وأ يأ :ش (اهيقسيل وأ اهعئاب ىلع اهدريل اهبكر نإو) :م
 فلعلا ءارتشاو يقسلا يف باوجلاو « درلا ببس هنألف درلل بوكرلا امأ) :م بيعلاب :ش (اًضرب سيلف

 يأ :ش ( هزجعل وأ) :م . ةبادلا ةبوعصل يأ :ش (اهتبوعصل امإ هنم ادب دجي ال ناك اذإ ام ىلع لومحم

 نوكل هانركذ ام مادعنال هنم ادب دجي ناك اذإ امآو «دحاو لدع يف فلعلا نوكل وأ) :م هسفن زجعل وأ

 . :ش (اضر

 لاقو ‹ اضر وهف اهبكري مل وأ اهبكرو ىرخأ ةباد فلع لمح ولف «ىواتفلا ةصالخ» يفو
 . هلثمب لدعاذإ رسكلاب لدعلا : ديرد نبا

 :ش (هب ملعي ملو قرس دق ادبع ىرتشا نمو) :م :ريغصلا عماحلا» يف دمحم يأ :ش (لاق) :م

 - يشاترمتلا هركذاذك ضبقلا تقو الو عيبلا تقو ال قرس دق دبعلا نوكب يرتشملا ملعي ملو

 یأ :ش (هل) :م هقرس توبثل يرتشملا دنع هدي تعطق يأ :ش (يرتشملا دنع عطقف) :م - هللا همحر

 رکذ اذکھ نمثلا عيمج يأ :ش ( -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ دنع نمثلا ذخأيو هدري نآ) :م يرتشملل

 « « يشاترمتلا عماج» يف طوسبملا تاياور ضعب يف اذكهو « ريغصلا عماجحلا حورش ةماع يف

 . نمثلا فصنب عجري «طوسبملا» تاياور ضعبو

 : لاق نم لوقو « عوطقملا دبعلا در رايتخا ىلإ فرصني نمثلا لكب عجري : لاق نم لوقو

 . كاسمإ رايتخا ىلإ فرصني فصنلاب
 ريغ ىلإ اًقراس هتميق نيب امم عجري) :م -هللا مهمحر- دمحمو فسوي وبأ يأ :ش (الاقو) :م

 اذه ىلعو) :م نمشلا نم امهنيب ام لضفب عجريف قراس ريغو اقراس موقي ينعي :ش (قراس

 دي يف دجو ببسب) :م دبعلا يأ :ش (لتق اذإ) :م هيبحاصو ةفينح يبأ نيب روكذملا :ش (فالخلا

 ىلع عجري يرتشملا دنع لتقف قيرط عطق وأ ةدر وأ دوقل مدلا حابم ادبع يرتشا هتروص :ش (معئابلا
 . - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع نمثلا لكب عئابلا

 - يزورملا قاحسإ يبأو ينزملا رايتخا وهو لوق يف - هنع هللا يضر- : يعفاشلا لاق هبو

 - يعفاشلا لاق هبو امهنيب ام لضفب عجريف مدلا موصعمو مدلا حام موقيامهدنعو - هللا همحر
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 ببس عئابلا دي يف دوجوملا نأ امهل . امهدنع بيعلا ةلزنبو«هدنع قاقحتسالا ةلزنمب هنأ لصاحلاو

 هدر رذعت دنع هناصقنب عجريف بيعتم هنكل«هيف دقعلا ذفنف ةيلاملا يفاني ال هنآو ‹ لتقلاو عطقلا

 ًالماح اهتميق نيب ام لضفب عجري هنإف ةدالولاب هدي يف تتامف ًالماح ةيراج ىرتشا اذإ امك راصو

 نوكيف « دوجولا ىلإ يضفي بوجولاو « عئابلا دي يف بوجولا ببس نأ هلو . لماح ريغ ىلإ
 ‹ قباسلا ببسلا ىلإ اًقاضم دوجولا

 . ةباحصلا نم -هنع هللا يضر- ةريره يبأو حيرش نبا رايتخا وهو لوق يف : -هنع هللا يضر

 - هللا همحر- ينزملا هراتخاو حصي هنآ : امهدحأ :نالوق هل يناجلا دبعلا عيب ةحص يفو

 ةحص لوق ىلع ناصقنلاو نمشلا لكب عوجرلا يف نيلوقلا نم انركذ امو حصي ال هنأ : يناثلاو

 . مهبتك يف اذك عيبلا

 ةلزنمب ) :م مدلا حابم وأ عطقلا قحتسم نأ يأ :ش (هنأ ) :م فالخلا اذه نم :ش (لصاحلاو) :م

 نمشلا لكب عجري قحتسم رهظ اذإف -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يأ :ش (هدنع قاقحتسالا

 رهظ اذإف -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش (امهدنع بيعلا ةلزنمبو) :م انه كلذكف

 عطقلا هيلع بجي مل ادبعو عطقلا هيلع بجوي دق اًدبع موقي نأب بيعلا ناصقنب عجري بيع

 . نمثلا نم ناصقنلا ءازإب عجريو

 ببس ئابلا دي يف دوجوملا نأ ) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأل يأ :ش (امهل) :م

 دافنو عيبلا ةحص ليلدب :ش (ةيلاملا يفاني ال) :م لتقلاو عطقلا ببس نأو يأ :ش (هنأو لتقلاو عطقلا

 رارسألا يف اذك « عيبلا حص امل ةيلاملا مادعنا يف رثأ مدلا لحل ناک ولو « هریغو قتعلاب هيف هفرصت

 ‹ رهاظف لتقلا ةروص يف رذعتلا امأ :ش (هدر رذعت دنع هناصقنب عجریف بیعتم هنکل هيف دقعلا ذفنف) :م

 درلا عني هدنع ثداحلا بيعملاو يرتشملا دنع ثداح بيع ةلزنب ناكف ديلا عطق ةروص يف اذكو

 . يباتعلا دهازلا حرص هبو عطقلا بيع ناصقنب ال ةقرسلا بيع ناصقنب عجري هنكلو

 هنمض يف ةيلاملا تاوف نكي مل اهب قحتسي هنأل ةقرسلا ىلإ اًفاضم ناك نإو عطقلا نأل

 لام هنأ ثيح نم ال بدأ هنإ ثيح نم قحتسي عطقلاو ةيلالا توفت ال ةقرسلا نأل اهيلإ اًقاضم

 ىرتشا اذإ امك) :م اذه :ش (راصو) :م عطقلا بيع ال ةقرسلا بيع ناصقنب عوجرلا بجو اذهلف

 يرتشملا دي يف يأ :ش (هدي يف تتامف) :م ضبقلا ءارشلا تقو لمحلاب ملعي ملو :ش (ًالماح ةيراج

 . نمثلا لكب عجري الو :ش (لماح ريغ ىلإ ًالماح اهتميق نوب ام لضفب عجري هنإف ةدالولاب) :م

 ببس ي :ش (معئابلا دي يف بوجولا ببس نأ) :م -هللا همحر- ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) م

 ببس يأ :ش (بوجولاو) :م عئابلا دي يف هدح لتقلا وأ ةقرسلا وهو دمعلا لتقلا وأ عطقلا بوجو

 ‹ قحتسملاك راصف :ش (قباسلا ببسلا ىلإ اًقاضم دوجولا نوكيف « دوجولا ىلإ يضفي ) :م بوجولا
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 نم ركذ امو ‹ بصاغلا دي يف تدجو ةيانجب درلا دعب عطق وأ بوصخغملا لتق اذإ امك راصو

 ناصقنلاب عجري امهدنع «امهب عطقف يرتشملا دي يف مث عئابلا دي يف قرس ولو . ةعونم ةلأسملا

 عئابلا هلبق نإو ‹ نمشلا عبرب عجريو ثداحلا بيعلل عئابلا اضر نودب هدري ال هدنعو « انرکذ امک

 ‹ نيتيانل اب تفلت دقو هفصن ىمدآلا نم ديلا نأل عابرألا ةثالثبف

 م اذه :ش (راصو) :م هلحم ةفداصم مدعل لصألا نم ضبقلا ضقتنيف دقعلا هلوانتيال قحتسملاو
 :ش (ةيانجب) :م هالوم ىلإ :ش (درلا دعب عطق وأ) :م بوصخغملا دبعلا يآ :ش (بوصغملا لتق اذإ امك)

 هدنع دبعلا لتقف ادبع لجر بصغ هتروص :ش (بصافلا دي يف تدجو) :م ةيانج ببسب يأ

 دي ىف لتق ولامك هتميق نمضي بصاغلا نإف هدي هنم صتقاف ىلوملا ىلع هدرف دمع الجر

 ۰ . بصاغلا

 ىلع امأو ءامهلوق ىلع اهنأ عنملا هجو « لمحلا لئاسم يأ :ش (ةعونمي ةلأسملا نم ركذ امو) :م

 ىلع اهنإ : ليقو ةدالولا نم تتام اذإ نمشلا لكب عئابلا ىلع عجري يرتشملاف ةفينح يبآ لوق

 دي يف دوجوملا :لوقنف انملس نئلو عويبلا باتك يف فالخلا ركذي مل نإو « اًضيأ فالتخالا

 ةمالسلا وه بلاخلا لب اًبلاغ كالهلا ىلإ يضفي الو دلولا لاصفنا بجوي هنإو قالعإلا عئابلا

 اهدرف بصاغلا دي ىف تلمحف ةيراج بصغ اذإ ام فالخب دلج اذإ ىنازلا ريظن وهو ةدالولا دنع

 ۰ . بصاغلا ىلع عجري تتامو كلالا دي يف تدلوف

 . « طوسبملاو» يباتعلا عماج يف اذك يرتشملا ىلإ ميلستلا ةحص عني ال لبحلا انه اه ام

 ؟ ال مأ هدر زوجي له عطقي ملو لتقي ملو عطقلاو لتقلا ببس ىلع علطا اذإ اميف فالحل ا ةدئافو

 امهدنعو . قاقحتسالا ةلزنب نوكي ءافيتسالاب هنأل هدر زوجي ال -هللا همحر- ةفينح يبأ دنعف

 بيع لتقلا وأ عطقلل اًقحتسم هنوكو بيعلا ةلزنمب هنأل : -هنع هللا يضر-يعفاشلا لاق هبو زوجي

 ةقيرط ىلعف نيدلاو نفكلا رمأ يف رهظي فالخلا ةدئافو مهتمتت يفو « ال مأ ىفوتسا ءاوس

 ۰ . يرتشملا ىلع حيرش نبا ةقيرط ىلعو عئابلا ىلع يزورملا

 يأ :ش (امهب عطقف يرتشملا دي يف مث عئابلا دي يف) :م عيبملا دبعلا يأ :ش (قرس ولو) :م

 يرتشملا يأ :ش (عجري) :م -هللا همحر- دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش (امهدنع) :م نيتقرسلاب

 نإو هلوق دنع ينعي :ش (انركذ امك) :م عئابلا دنع ةدوجوملا ةقرسلا ناصقنب يأ :ش (ناصقنلاب) :م

 . هرخآ ىلإ هب ملعی ملو قرس دق ادبع یرتشا

 ‹ ثداحلا بيعلل عئابلا اضر نودب هدري ال) م -هللا همحر- ةفينح يبأ دنعو يأ :ش (هدنعو) م

 نم ديلا نأل) :م نمثلا عابرأ ةثالثب عجري يأ :ش (عابرألا ةثالثبف عئابلا هلبق نإو نمثلا عبرب عجريو

 دي يف ىرخألاو عئابلا دي يف امهادحإ تناك ناتللا امهو :ش (نيتيانج اب تفلت دقو هفصن يمدآلا
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 مهضعب ةعابلا عجر ريخألا دي يف عطق مث يديألا هتلوادت ولو « فصنتيف عوجرلا امهادحإ يفو

 ىلع هعئاب عجري الو هعئاب ىلع ريخألا عجري امهدنعو « قاقحتسالا يف امك هدنع ضعب ىلع

 ملعلا نأل ؛ امهبهذم ىلع ديفي « يرتشملا ملعي ملو» باتكلا يف هلوقو « بيعلا ةلزنمب هنأل ؛ هعئاب

 . عوجرلا عنع ال قاقتحسالاب ملعلا نأل ؛ حيحصلا يف هلوق ىلع ديفيالو هب اضر بيعلاب

 ىلع ىرتشملا عوجر يآ :ش (عوجرلا) :م نيتیانخللا ىدحإ يفو :ش (امهادحإ يفو) :م يرتشملا

 ىلإ اقاضم عطقلا نوكل نيفصن اهيلع مسقنيف فصنلا يأ :ش (فصنتيف) :م نمثلا فصنب عئابلا

 . عئابلا ىلع اهب عجريف عابر ةئالث

 كلذكو عئابلا هلبقف عئابلا دنع ناك بيع ىلع علطا مث بيع يرتشملا دنع ثدح اذإ :لیق ناف

 ةفينح يبأ لوق ىلع اذه نأب : بيجأ كلذك ؟ انه اه نكي مل ملف نمثلا عيمج هيلع يرتشملا عجر

 . هيف روصتي ال متركذ امو قاقحتسالا ىرجم هنايرج ىلإ رظن

 يف هذهو ضبقلا لبق نايوتسي قاقحتسالاو بيعلا مكح نأ مدقت ام نوركذت امأ :تلق نإف

 نآلا انمالك سيل نكل ىلب : انلق امهنيب انه اه فالتخالا بجوأ يذلا امف « نوزوملاو ليكملا ريغ

 عيمج يف هيواسي نأ مزلي الءيشلا ةلزنم لزني امو بيعلاو قاقحتسالا ةلزنب نوكي اميف لب امهيف

 . ماكحألا

 يديألا هتلوادت عئابلا دي يف دبعلا نم ةقرسلا دوجو دعب ينعي :ش (يديألا هتلوادت ولو) م

 مج ةكاحلاك عئاب عمج وهو :ش (ةعابلا عجر ريخألا دي يف عطق مث) :م دي ىلإ دي نم عبتا ينعي

 - ةفينح يبأ دنع يأ :ش (قاقحتسالا يف امك هدنع) :م نمئلاب :ش (ضعب ىلع مهضعب) :م كئاح

 .-هللا همحر

 يبأ دنعو يأ :ش (امهدنعو) :م :-هنع هللا يضر- يعفاشلا باحصأ ضعب لاق هبو

 ةلزنمب هنأل ؛ هعئاب ىلع هعئاب عجري الو « هعئاب ىلع ريخألا عجري) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي

 كلذك الو هعبي مل ثيح اسباح رصي مل ريخألا يرتشملا نأل اذهو هيف عجري الف :ش (بيعلا

 . بيعلا ناصقنب عوجرلا عني عيبلا نإف نورخآلا
 ملعي ملو) :م: ريخصلا عماجلا يف -هللا همحر-دمحم لوق يأ :ش (باتكلا يف هلوقو) :م

 يبأ لوق ىلع يأ :ش (هلوق ىلع ديفي الو هب اضر بيمعلاب ملعلا نأل ؛امهبهذم ىلع ديفي « يرتشملا
 حيحصلاب ديقو :ش ( عوجرلا عني ال قاقحتسالاب ملعلا نأل ؛ حيحصلا يف) :م -هللا همحر- ةفينح

 «قاقحتسالاك هجو نم مدلا لح نأل عجري ال هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نع يور امع اًزارتحا

 . قاقحتسالاب ةهبشلاف عيبلا ةحص عني ال ىتح بيعلاك هجو نمو
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 هل سيلف بيع لك نم ةءاربلا طرشو دبع عاب نمو : لاق

 . بيعلاب ههبشلو نمثلا عيمجب عجري هب لهجلا دنع : انلق

 يرتشملا نع ررضلا عفدل قاقحتسالاك اذه لعج اغنإ هنأل ءيشب ملعلا دنع عجري ال : الت

 لبقو دقعلا تقو ء اًلاع يرتشملا ناك اذإ «يواحطلا حرش» يفو هارتشاو هب ملع نيح عفدنا دقو

 . اًعيمج مهلوق يف ءيشب هعئاب ىلع عجري الف بيعلاب ايضار راص ضبقلا

 ليبق نم هنأل ءاوس لهجلاو ملعلا نأ حيحصلاو : -هللا همحر-مالسإلا رخف لاقو

 . رظن هيف ليق : - هللا همحر- لمكألا لاقو « عوجرلا عني ال قاقحتسالاب ملعلاو قاقحدتسالا

 ملعلا نأ انملس لوقنانأل: لاق ثيح - هللا همحر- يزارتألا وه رظنلاب لئاقلا :تلق

 . نمثلا ناصقنل بجوم

 ةقيقح ال هتلزنم لزنو -هيلع هللا ةمحر- ةفينح يبأ دنع قاقحتسالا ىرجم يرجأ هنكلو

 عجريو عيبلا لطبي هدعب وأ ضبقلا لبق ًالهاج وأ كلذب اًلاع ناك ءاوس قاقحتسالا ةقيقح يف نأل

 اذهلو ‹ عيبلا لطبي ال انهو «يواحطلا حرش» يف حرص هبو اًعيمج مهلوق يف نمثلا عيمجب

 دنع عجريال هنأ الإ ًاضيأ -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع حص عطقلاوأ لتقلا لبق يرتشملا قتعأول

 وأ لتقلا نأل عئابلا دنع ناك ببسب قاتعإلا دعب عطق وأ لتق اذإ ءيشب -هللا همحر- ةفينح يبأ

 ةقرسلا بيع ناصقن ينعأ بيعلاب عجري امهدنعو ذئنيح ةيلاملا مدعل ةيلاملا توفي مل عطقلا

 اذه ‹« عوجرلا لطبي الف توملاك قاتعإلاب ررقتيو يهتني كلملا نأل « مدلا لالح هنوك ناصقنو

 . يزارتألا مالك رخآ

 : لاق مث هضعب ذخأف هلامكب -هللا همحر- يزارتألا مالك ركذي مل -هللا همحر- لمكألاو

 ةحص ثيح نم نوكي نأ زوجيو احيحص وأ حصأ اهنوك نأ باوحجلاو : لاق مث رظن هيف : ليق

 . ليلدلا ثيح نم نوكي ن أ زوجيو لاؤسلا دري الف هترهشو لقنلا

 بناج حجرت دقو « هجو لك نم بیعلا مكح همكح نوكي نأ مزلي الف كلذك ناك اذإو

 . -هللا همحر- لمكألا مالك رخآ اذهو « هارجم يرجأف ةمدقتملا لئالدلاب قاقحتسالا

 ريغ عونم بيعاذهو : رظنلا يف هلوقو « ىفخي ال ام ىلع شدخ نع ولخی ال هباوج :تلق
 . لمأتيلف بيع هنأب لوقلا زاوج ىلع لدي هليلعت نأل ؛ ملسم

 هل سيلف بيع لك نم ةءاربلا طرشو أدبع عاب نمو) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
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 ىلع ءانب ٠ ةءاربلا حصت ال : يعفاشلا لاقو « اهددعب بويعلا مسي مل نإو « بيعب هدري نأ

 دتري ىتح كيلمتلا ىنعم ءاربإلا يف نإ : لوقي وه حصي ال ةلوهجملا قوقحلا نع ءاربإلا نأ هبهذم

 ء درلاب

 اهدعي مل نإو هدري نأ هل سيلف خسنلا ضعب يفو :ش (اهددعب بويعلا مسي مل نإو « بيعب هدري نأ

 . بويعلا يأ

 طرشلا ةحصل بيعب هدري نأ هل سيل هلوق حيحصلاوهو : -هللا همحر- يكاكلا لاق

 «فلتخملا» يفو « ًالوهجم ناك اذإ دساف طرشلاو حيحص معيبلا :-هللا همحر- رفز لاقو « عيبلاو

 . اًضيأ ةءاربلا ةحص بويعلا دع اذإ دساف هلوق ىلعو لطاب عيبلا

 ( حصي ال ةلوهجلا قوقحلا نع  ءاربإلا نأ هبهذم ىلع ءانب ةءاربلا حصت ال : يعفاشلا لاقو) :م

 ليكولا نباو حيرش نبا لاق هبوامهرهشأ ناقيرط هيف -هللا همحر- يعفاشلل :ش

 . لاوقأ ةثالث هيف نأ -هللا همحر -يرخطصإإلاو

 . ( مهطورش دنع نوملسملا » : هيب هلوقل : انؤاملع لاق هبو اربي هنأ : اهدحأ

 . مهنع هللا يضر- تباث نب دیزو رمع نبا نع كلذ ىوريو

 الامع اربي هنعو « ةياور يف -هللا همحر- دمحأ لاق هبو بيع نع ًاربيال هنآ : اهيناثو

 ۰ . هملعی ام نود هملعی

 . حصألا وهو : اهثلاثو

 هملعي ال امع ناويحلا يف ًأربيو ناويحلا ريغ يف اربي ال هنأ -هللا همحر- كلام نع ىوريو

 هللا يضر- تباث نب دز نم ادبع عاب -امهنع هللا يضر- رمع نبا نأ يور ال هملعي ام نود
 هللا يضر- نامثع ىلإ اعفارتف رمع نبا هلبقي ملف هدر دارأف اًبيع هب ديز دجوف ةءاربلا طرشب -هنع

 ال : لاقف ؟ بيعلا اذهب ملعت مل كنأ فلحت : - امهنع هللا يضر-رمع نبال نامثع لاقف - هنع

 نبا لاق هبو يناثلا قيرطلاو «مولعم ريغو امولعم ملعلا نوك نيب ديزو نامثع قرف « هيلع هدرف
 حرش)» يف اذك «رصتخملا» يف هصنو ثلاثلا لوقلاب عطقلا - هنع هللا يضر- قاحسإ وبأو ناريخ

 . ازيجولا

 م لطبي هنأ امهرهظأ ناهجو هيف ؟ عيبلا لطبي لهف لطاب طرشلا : انلق ول «ةيلحلا» يفو

 (درلاب دتري ىتح كيلمتلا ىنعم ءاربإلا يف نإ : لوقي) :م -هنع هللا يضر- يعفاشلا يأ :ش (وه)

 حصي ال اذكو ءاربإلا حصي مل هءاربإ نويدملا درف هنيد نم نويدملا أربأ ول نيدلا بر نأ ىتح :ش

 ىنعم نم هيفا لاذك تلعف نإ نيدلا وأ بيعلا نع كتأربأ : لاق نأب رظحلاب ءاربإلا قيلعت

 . كيلمتلا
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 هنمض يف ناك نإو ‹ ةعزانملا ىلإ يضفت ال طاقسإلا يف ف ةلاهجلا نأ انلو « حصي ال لوهجملا كيلمتو

 «دوجوملا بيعلا ةءاربلا هذه يف لخديو ‹ ةدسفم نوكت الف ميلستلا ىلإ ةجاحلا مدعل كيلمتلا

 . - هللا همحر - فسوي يبأ لوق يف ضبقلا لبق ثداحلاو

 لل ناقسإلا يف ةلاهلل نأ انو ) :م منغ عيطق نم ةاش عببك :ش حيال لوهجلا كايلغو) :م

 هذهب نيعلا كيلت حصي ال هنأل لوبق الب متي ىتح كيلمت ال طاقسإ ءاربإلاو :ش (ةعزانملا ىلإ ىضفت

 ان ةلاهجلا نأل « ةعزانما ىلإ يضفت ال هيف ةلاهجإاو « ينيد كنع تطعتسأب ءاربإلا حصير طفلا

 ًالطبم نوكي الف طاقسإلا يف روصتي ال وهو دقعلاب بجاولا ميلستلا توفل تاكيلمتلا تلطبأ

 . مهددع يردي ال وهو هدیبع قاتعإو هئاسن قالط زاج اذهلو «هل

 ال كلذ نأ هريرقتو « درلاب دتري :هلوق نع باوج اذه :ش (كيلمتلا هنمض يف ناك نإو) :م

 لطبي ال كيلمتلا ضحم نأ انيب انأل هانلق ام داسف يف رثؤي ال وهو اًنمض كيلمتلا ىنعم نم هيف

 اذإ امك :ش (ةدسفم نوكت الف) :م ًالثم طقاسلا طقسلا نأل :ش (ميلستلا ىلإ ةجاحلا مدعل) :م ةلاهجب

 . ةربص نم ازيفق عاب

 ءاج اذإ :مهرد فلأ رخآ ىلع هل نم لاق اذإ ةبهلا باتك يف ؛ريغصلا عماج ا» يف :تلق نإف

 . لوهجملا كيلمت حصي الف لطاب وهف ءيرب اهنم تنأف ادغ

 ىنعم هيف طاقسإ يف ال ضحلملا طاقسإلا يف حصي الإ هنأل هيف قيلعتلا حصي مل اغإ :تلق

 . كيلمتلا

 مولعملا نيب قرفلا رهظف حصي ال امكدحأ تأربأ لاق اذإو « حصي كتأربأ لاق اذإ : تلق نإف

 ىلع زيجيو -هللا همحر- انباحصأ ضعب دنع اًضيأ حصي امكدحأ تأربأ :تلق . لوهجملاو

 قحلا هل نم نأل حصي ملانإ : لوقنف حصيال هنأ انملس نئلو « «رارسألا» يفاذك . نييعتلا

 نالفل لاق ولو« حصي ءيش يلع نالفل : لاق نم ىلإ ىرت الأ« لوهجم قحلا نأل ال لوهجم

 دعب قالطلا نأل « قلاط امكادحإ هيتأرمال : لاق اذإ ام اذه ىلع مزلي الو حصي ال مهرد فلأ يلع

 ىلع ايضارت ول امهنأ ىلاعت هلل قحا نأ ىلع ليلدلاو مولعم وهو یلاعت هلل اًقح نوکی هعوقو

 . حصي ال هطاقسإ

 عئابلا اهطرش يتلا ةءاربلا نع اًزارتحا ةءاربلا هذه يف لاق اغإ :ش (ةءاربلا هذه يف لخديو) م

 ؛حاضيإلا »يف اذك عامجإلاب ثداحلا نع أربي ال هنإف هب بيع لك نم ءيرب ينأ ىلع هتعب هلوق يف

 :م هيف ثداحلا بيعلا لخديو يأ :ش (ثداحلاو) :م دقعلا تقو هيف :ش (دوجوملا بيعلا ) :م هريغو

 ةفينح يبأ لوق وهو هنع ةياورلا رهاظ يف يأ :ش ( -هللا همحر- فسوي يبأ لوق يف ضبقلا لبق)

 . اًضيأ
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 ةءاربلا نأل ؛ -هللا همحر- رفز لوق وهو « ثداحلا هيف لخدي ال : -هللا همحر-دمحسم لاقو

 ةفص نع هقح طاقسإب دقعلا مازلإ ضرغلا نأ -هللا همحر- فسوي يبألو « تباشلا لوانتت
 . ثداحلاو دوجوملا نع ةءاربلاب كلذو ةمالسلا

 نسحلاو :ش (-هللا همحر- رفز لوق وهو « ثداحلا هيف لخدي ال : -هللا همحر- دمحم لاقو) :م

 :ش (تبافلا لوانتت ةءاربلا نأل) :م ةياور يف -هللا مهمحر- فسوي يبأو كلامو يعفاشلاو

 نأ يأ :ش (دقعلا مازلإ ضرغلا نأ -هللا همحر- فسوي يبألو) :م دقعلا دنع دوجوملا ىلإ فرصنتف
 :ش ( ةمالسلا ةفص نع ) :م يرتشملا قح يأ :ش ( هقح طاقسإب ) :م دقعلا مازلإ ةءاربلا نم دوصققملا

 :ش (ثداحلاو دوجوملا نع ةءاربلاب) :م نوكي دقعلا مازتلا يأ : :ش (كلذو) :م عيبلا ةمالس يأ

 نم ءيرب ينأ ىلع كعيبأ : عئابلا لاق نإف : «هرصتخم» يف -هللا همحر- يخركلا ركذو

 - دمحمو فسوي يبأ نع تاياورلا عيمج يف ثداحلا بيعلا ةءاربلا يف لخدي مل هب بيع لك
 يبا نع يورو «هريغ زواجتي ملو ةءاربلاب دوجولا صخ هب لاق ال هنأ ههجوو هللا امهمحر

 . عيبلا دسف ثدحت يتلا بويعلا نم ةءاربلا دقعلا يف طرش ول هنأ - هللا همحر- فسوی

 لك نم أربت نإف « ءاودألاو بويعلا هيف لخدي بيع لك نم مئابلا ربت ولو ةصالخلا يفو
 يبأ نعو ءأرب دق حرج رثأ الو ةدئازلا عبصألا الو يمكلا هيف لخدي الو ضرملا ىلع وهف ءاد
 . كلذ وحن وأ دبك وأ لاحط نم فوجلا يف يذلا ضرملا وه ءادلا -هللا همحر- ةفينح

 لک نم لقي ملو ءاد لک نم ءيرب انأ :لاقو ةيراج وأ اًدبع عاب لجر اًضيأ «ةصالخلا» يفو
 ولو « ءادلا يف لخدي ال بيعلا امأ « بويعلا يف لخدي ءادلا نأل بويعلا نع أبي ال هنإف بيع
 لاقولاذكو أربت ال ءاروع يه اذإف « اهنيعب بيع لك نم كيلإ تئرب ةيراج ا : يرتشملا لاق
 لاح نوكي نيعملاو ديلا بيع نع ةءاربلا نأل ديلا ةعوطقم يهو اهديب بيع لك نم كيلإ تئرب
 .٠ اهمدع لاح ال نيعلاو ديلا مايق

 لاقفال مأ دقعلا تقو دوجوم هنأ يف بيلا يفافلتحا ولو « يواحطلا حرش يفو
 ىلعف .ةءاربلا يف لخدي ادوجوم ناك : عئابلا لاقو « ةءاربلا يف لخدي ملف ثداح وه : يرتشملا
 وهاغنإو هدنع اًعيمج امهنعأربي ال هنأل فالتخالا اذهل ةدئاف ال - هللا همحر- فسوي يبأ لوق
 همحر - رفز دنعو ثداح هنأ هنيي عم مئابلا لوق لوقلا هلوق ىلعف -هللا همحر- دمحم لوق ىلع
 . يرتشملل لوقلا - هللا

3% 3¢ 3 

۱۴۸ 



 دسافلا جيبلا باب
 ءريزنخلاو رمخلاو مدلاو ةتيلاب عيبلاك « دساف عيبلاف اًمرحم امهالك وأ نيضوعلا دحأ ناك اذإو

 نإ هنيبن ليصفت اهيفو اهعمج لوصف هذه :فيعضلا دبعلا لاق . رحلاك كولم ريغ ناك اذإ اذكو

 لالا ةلدابم وهو عيبلا نکر مادعنال رحاب اذکو ¢ لطاب مدلاو ةتيملاب عيبلا:لوقنف«ىلاعت هللا ءاش

 ‹ دحأ دنع الام دعت ال ءايشألا هذه نإف « لاملاب

 (دسافلا عيبلا باب) :م

 هيلع ًالمتشم ناک نإو « دسافلاب بابلا بقلو دسافلا ماكحأ نايب يف بابلا اذه يأ :ش

 الصأاحيحص نوكيال ام وه لطابلاو «هبابسأ ددعتب هعوقو ةرثكل لطابلا ىلعو
 هثروآ امو ‹ لطبم وهف عيبلا نكر يف ًاللخ ثروأ ام لكو اًمصو حصي ال ام وه دسافلاو ءاًفصوو

 هيضتقي ال طرش نع قالطإلاو هنم دوصقملا عافتنالاو هب نيبجاولا ملستلاو ميلستلاك هريغ يف

 . دسفم وهف كلذ ريغو

 لطب : لاقي هلحمو هنکر ءافتنال هفصوو هلصأب اعورشم نوکی ال ام لطابلا مالکلا لصاحو

 تبثیو هفصو نود هلصأب ًاعورشم نوکی ام دسافلاو ‹ هب عفتني ال ثيحب سوسو درب اذإ محللا

 ء هب عافتنالا نكي ثيحب نتن اذ راص اذإ محللا دسف : لاقي « ضبقلا هب لصتا اذإ كلا هب

 لصفت اذه ىلع هنع يهنم رخآ ءيشب هزواج نکلو هفصوو هلصأب اًعورشم ناک ام هورکملاو

 . باتكلا يف ةروكذملا لئاسللا

 :م امهالك ناك وأ يأ :ش (امهالك وأ) :م نمشلاو عيبملا :ش (نيضوعلا دحأ ناك اذإو) :م

 ةغللاب انديق امنو «هفنأ هفتح تام يذلا وه ةغللا يف ةتيملاو :ش (ةتيملاب عيبلاك دساف عيبلاف اًمرحم)

 اذإ اذهلو . اندنع ةحيبذلا ةلزنب يوامس نيد هل سيل نم دنع كلذ نإف ءاهلاثمأو ةفوتحملا جرخنل

 اندنع ةتيم ناك نإو ‹سينجتلا يف -هللا همحر- فنصملا هركذ « زاج مهنيب اميف كلذ اوعاب

 اذه ىلعف «مهدنع لاب تسيل اهنألو زوجي ال مهنيب اميف هعيب نإف « هفنأ فتح ةتيملا فالخب

 . مهريغو نيملسملا تاعايب يف همومع ىلع قارغتسالا مالب دساف عيبلاف هلوق نوكي

 همحر- يرودقلا ظفل هلک اذه :ش (رحلاک كولم ريغ ناك اذإ اذكو « ريزنخلاو رمخ او مدلاو) :م

 لوصف هذه) :م -هللا همحر- فنصملا يأ :ش (فيعضلا دبعلا لاق) :م اذهلو ‹ هرصتخم يف -هللا

 ةتيملاب عببلا : لوقنف ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبن ليصفت اهيفو) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (اهعمج

 م عيبلا نكر يأ :ش (وهو عببلا نكر مادعنال) :م رحلاب عيبلا اذكو يأ :ش (رحلاب اذكو « لطاب مدلاو

 دنع الام دعت ال) :م رحلاو رمخلاو ريزنخلاو مدلاو ةتيملا يأ :ش (ءايشألا هذه نإف « لاملاب لاملا ةلدابم)

 . ربتعي الف دامج لاك يوامس نيد هل سيل يذلا نأل يوامس نيد هل نمف :ش (داحأ
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 « ضعبلا دنع لام هنإف لاملاب لاما ةلدابم وهو « عيبلا ةقيقح دوجول دساف ريزنخلاو رمخل اب عيبلاو
 ضعب دنع « ةنامأ نوكي هيف يرتشملا دي يف عيبملا كله ولو < فرصتلا كلم ديفي ال لطابلاو
 نوكي ال هنأل اًنومضم نوكي ضعبلا دنعو ‹ كلاما نذإب ضبقلا يقبف ربتعم ريغ دقعلا نأل خياشملا

 ءءارشلا موس ىلع ضوبقملا نم الاح ىندأ

 (ضعبلا دنع لام هنإف « لاملاب لاما ةلدابم وهو « عيبلا ةقيقح دوجول دساف ريزنخلاو رمخل اب عيبلاو) :م
 كلملا بجوي اندنع رمخل اب عيبلا : طوسبملا» يفو « ةمذلا لهأ دنع لاومألا زعأ نم امهو :ش
 موقتلا مدعنياغإو ةيلالا مدعنت ال ريصعلا ريمختبو نيلدبلا يف ةبلاملا دقعلا لحم نإف ٠ ضمقلاب
 ( سانلل عفانمو :  هلوقب رمخلا يف كلذ ىلاعت هللا تبثأ دقو اهب اًعفتنم نوكت ةيلالا نإف . اعرش
 ناب ةلالد وأ اًحيرص ئابلا نذإب ضبقلا لصتا اذإ اهب عيبلا كلملا ديفيو ۲٠۹( ٠ ةيآلا : ةرقبلا)
 ةتيملاو مدلاب عيبلا نوك ينعأ « نيلصفلا نيب قرفلاو عئابلا اهنألو ء عيبلا بيقع يرتشملا هضمقي
 امك ديفي دسافلاو ضبقلا هب لصتا نإو كلم ا ديفي ال لطابلا نإ اًدساف ريزنخلاو رمخل ابو ًالطاب
 . نآلاانرکذ

 يف ذفنيو لوألا يف ذفني ال ضبقلا دعب يرتشملا هقتعأف ادبع يرتشملا ناك ول هنأ اذه ةدئافو
 يف يرتشملا نيبو قحتسملا نيب ةموصخ ال يرتشملا ىلع قحتساف قحتسم ءاج ولو « يناثلا

 دعي ملاذإ مث . هکلم هنأل « هيلع ةنيبلا عمتسي ىتح اًمصحخ يرتشملا نوكي يناثلا يفو «لوألا

 مهمحر- خياشلا فتحا ؟ال مأ ضيقلاب يلع ًاومضم ضوبقلاريصي له لوألا جلا يف كلل
 ولو « فرصتلا كلم ديفي ال لطابلاو) :م هلوقب -هللا همحر- فنصملا هنايب ىلإ راشأ « هيف -هللا

 هب دارا :ش ( خياشملا ضعب دنع ةنامأ نوكي) :م لطابلا عيبلا يف يأ :ش (هيف يرتشملا دي يف عيبملا كله

 رهاوخب فورعملا ركب يبأ مالسإلا خيش ذاتسأ وهو يسيداوطلا يلع نب دمحأ رصن ابأ خيشلا
 يبأ نع -هللا همحر- نسحلا ةياور وهو نومضمب سيلو ةنامأ وه : لاق هنإف -هللا همحر -هداز
 هنوكل :ش (ربتعم ريغ دقعلا نأل) :م يعرشلا نسحلا وبأ خيشلا بهذ هيلإو -هللا همحر- ةفينح
 مرحملا عيباذكو لطاب لوبلاب عيبلااذكو« ةنامأ نوكتف :ش (كلاملا نذإب ضبقلا يقبف) :م ًالطاب
 . ًالطاب هعیب نوکیف < ةتيملاك مرحملا ىلع مارح ربلا ديص نأل < ٠ ديصلل

 نع ةعامس نبا یورو -هللا همحر- ىسخرسلا ةمئألا سمش هب دارأ :ش (ضعبلا دنعو) :م
 یندآ نوکی ال هنأل اًئومضم نوکی) :م : ضعبلا هب لاق امک اًنومضم نوکی هنآ -هللا همحر- دمحم

 لاق هبو لثملاب وأ ةميقلاب نومضملاو اذه اذكف نومضم كاذف :ش (ءارشلا موس ىلع ضوبقملا نم لاح
 نمشلا يمسي نأ وه ءارشلا موس ىلع ضوبقملا ةروصو -هللا مهمحر- دمحأو كلامو يعفاشلا
 ال هدنع كلهف هب بهذف نمشلا مسي مل اذإ امأ . ةرشعب هتيرتشا تيضر نإف اذهب بهذا : لوقيف
 .« نويعلا يف » -هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا هيلع صن نمضي
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 ىلع « ربدملاو دلولا مأ عيب يف امك « امهلوق يناثلاو ‹ -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق لوألا ليقو

 يف اًنومضم عيبملا نوكيو « هب ضبقلا لاصتا دنع كلملا ديفب دسافلاو . ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبن ام

 مدلاو ةتيلا عيب اذكو ء اذه دعب ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبنسو يعفاشلا فالخ هيفو«هيف يرتشملا دي

 ِ ليوق ناك نإ ريزنخلاو رمخلا عيب امأو . عيبلل الحم نوكت الف الاومأ تسيل اهنأل ؛ لطاب رحم لاو

 لباقي ام كلي ىتح دساف عيبلاف نيعب لبوق ناک نإو « لطاب عيبلاف ريناندلاو مهاردلاك نیدلاب

 . ريزنخلاو رمخلا نيع كلي ال ناك نإو

 - ةفينح يبأ لوق لوألا) :م - هللا مهمحر- يخلبلا ةملس نب دمحم هلئاق :ش ( ليقو) م

 مآ عيب يف امك) :م - هللا همحر- دمحمو فسوي يبأ لوق يأ :ش ( امهلوق يناشلاو - هللا همر

 هللا ءاش نإ هنیبن ام یلع) :م فالخلااذه ىلع وهف يرتشملا دنع كله اذإ ينعي :ش ( ربدملاو دلولا

 . هباب يف ينعي :ش (یلاعت

 نذإب ضبقلا ناك اذإ ينعي دسافلا عيبلاب يأ :ش ( هب ضبقلا لاصتا دنع كلملا ديفي دسافلاو) :م

 دسافلا عيبلا يف يأ :ش ( هيف يرتشم ا دي يف انومضم عيبملا نوكيو) :م هكلمب تاياورلا قافتاب كلاملا

 . لئملاب وأ ةميقلاب نامضلاو

 ىلع عئابلا طيلست رابتعاب هيف فرصتلا كليب ًادساف ءارش يرتشملا نإ : قارعلا خياشم لاق

 لحي ال اذكو « ًادساف ءارش ةارتشم ةيراجل ا ءطو زاوج مدع ليلدب « نيعلا كلمت رابتعاب ال كلذ

 ءانب فرصتلا زاوج نأ ىلإ - هللا مهمحر- خلب خياشم بهذو .ًادساف ءارش هارتشا ماعط لكأ

 هل يرتشملل راد اهبنجب عيبف اهضبقو دساف ءارشب ًاراد ىرتشا اذإ ا اولدتساو « نيعلا كلم ىلع

 عئابلا ىلع بجي ًادساف ءارش ةارتشملا ةيراجلا يرتشملا در ول اذكو . هسفنل ةعفشلاب اهذخأي نأ

 ناك ولو هقتع زاج يصولا وأ بألا نم ادساف ءارش ىرتشملا دبعلا يرتشملا قتعأ ولو اهؤاربتسا

 هذهب ملعف ‹ زوجي ال قتعلا ىلع امهطيلست و أ امهقتع نأل « زاج ال طيلستلا هجو ىلع هقتع

 . نيعلا كلي هنأ ماكحألا

 فالخ) :م دسافلا عيبلا يف يرتشملا دي يف ًآانومضم عيبلا نوك يفو يأ :ش (هيفو) :م

 هللا ءاش نإ هنيبنسو) :م - هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو « نومضمب سيل هدنعف :ش (يعفاشلا

 نإ دعب هنيبنسو خسنلا ضعب يفو « بابلا اذه يلي يذلا لصفلا لوأ يف يأ :ش (اذه دعب ىلاعت

 . ىلاعت هللا ءاش

 رمخلا عيب امأو « عيبلل الحم نوكت الف الاومأ تسيل اهنأل ؛ لطاب رحلاو مدلاو ةتيملا عيب اذكو) :م

 ناك نإوءلطاب عيبلاف ريناندلاو مهاردلاك) :م ةمذلا يف بجي اجب يأ :ش ( نيدلاب لبوق ناك نإ ريزنخلاو

 ال ناک نإو) :م بوثلا وهو :ش ( هلباقی ام كلي ىتح دساف عیبلاف) :م ًالثم بوث لثم :ش ( نیعب لبوق

 . اهلبق اب ةلصاو «نإ» ةملك :ش ( ريزنخلاو رمخلا نيع كلم
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 رمأ عرشلا نأ امل موقتم ريغ هنأ الإ« ةمذلا لهأ دنع لام ريزنخلا اذكو لام رمخلا نآ قرفلا هجوو
 مهاردلاب امهارتشا ىتم هنأل اذهو « هل زازعإ دوصقم دقعلاب كلمت يفو « هزازعإ كرتو هتناهإب

 طقسف « رمخلا دوصقملا اغإو « ةمذلا يف بجت اهنأ ال ‹ ةليسو اهنوكل ةدوصقم ريغ مهاردلاف
 بوثلا كلمت دصقي اغإ بوثلا يرتشم نأل ؛ رمخلاب بوثلا ىرتشا اذإ ام فالخب « ًالصآ موقتلا
 سفن قح يف ال بوثلا كلمت يف ربتعم رمخلا ركذ يقبف « رمخلا نود بوثلا زازعإ هيفو ءرمخل اب
 هنأل بوثلاب رمخلا عاب اذإ اذكوءرمخلا نود بوثلا ةميق تبجوو « ةيمستلا تدسف ىتح رمخلا
 هانعمو دساف بتاكملاو ربدملاو دلولا مأ عيبو :لاق . ةضياقم هنوكل رمخلاب بوثلا ءارش ربتعي

 «اهدلو اهقتعأ» : مالسلا هيلع هلوقل دلولا مأل تبث دق قتعلا قاقحتسا نأل «لطاب

 ( هنأ الإ ةمذلا لهأ دنع لام ريزنخلا اذكو لام رمخلا نأ) :م نيتروصلا نيب :ش ( قرفلا هجوو) :م
 دقعلاب هكلمت يفو « هزازعإ كرت و هتناهإب رمأ عرشلا نأ ال موقتم ريغ) :م امهنم دحاو لك نأ يأ :ش
 م هلوقب كلذ حضوأو « هب رومأملا فالخ وهو هل زازعإ ًاعيبم هلعج يف يأ :ش ( هل زازعإ دوصقم

 وأ رمخلا ليصحت ىلإ :ش (ةليسو اهنوكل ةدوصقم ريغ مهاردلاف مهاردلاب امهارتشا ىتم هنأل اذهو)
 (ًالصأ موقتلا طقسف رمخلا دوصقملا اغإو « ةمذلا يف بجت) :م مهاردلا نأ يأ :ش ( اهن ال) :م ريزنخلا
 بوفلا يرتشم نأل ؛ رمل اب بوثلا ىرتشا اذإ ام فالخب) :م . هب رومأملا فالخ ىلإ يضفي العل :ش
 ال بولا كلمت يف اربتعم رمخلا ركذ يقبف « رمخلا نود بوثلا زازعإ هيفو ٠ رمخلاب بولا كلمت دصقي اغإ
 بوثلاب رمخلا عاب اذإ اذكو « رمخلا نود بوثلا ةميق تبجوو « ةيمستلا تدسف ىتح رمخلا سفن قح يف
 ضرعلا عيب وهو ةضياقم عيبلا نوكل يأ :ش ( ةضياقم هنوكل رمخلاب بوثلا ءارش ربتعي هنأل
 لاقي نأ زوجيو . لثلا ضيقب لمجملا يفو « ناك ام اتئاك يميقلا عاتملا وه ضرعلاو « ضرعلاب
 امه لاقيو « ةنيعلا يف ضرعلا لثب ضرعلا نأل ةضياقم عيبلا نم عونلا اذه يمس اغنإ اذه ىلع
 ةلالدب ًاعيبم رمخلا لعج دق دقاعلا نأل دقعلل ريبعت اذه يف : تلق نإف . نايواستم يأ ناضيق
 . ًاريبعت نوكيف اًنمث ريصي اذه يفو « بوثلا يقابلا

 نوكي نأ حلصي ةضياقملا نأ عم لطبي كلذك لعجي مل ولف نالطبلا نم نوه ريبعتلا : تلق
 . ريبعتلا مزلي الف ًانمثمو ًانمث دحاو لك

 هانعمو دساف بتاكملاو ربدملاو دلولا مأ عيبو) م : - هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 اهقتعأ) :م ب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل دلولا مأل تبث دق قتعلا قاقحتسا نأل ؛ لطاب
 هللا لوسر دنع ميهاربإ مآ تركذ : لاق « - امهنع هللا يضر- سابع نبا هاور اذه :ش ( اهدلو
 ةيرام نم ةي يبنلا نبا مي ميهاربإو « ينطقرادلاو ةجام نبا هاور هدلو اهقتعأ : لاقف « ةي

 . هجیرخت قبس(۱)
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 قحتسا بتاكم او« توما دعب ةيلهألا نالطبل لاحلا يف ربدملا قح يف دقعنا دق ةيرحلا ببسلو

 . ديقملا نود قلطملا ربدملا دارملاو ‹ زاوجلا رهظألاو « ناتياور هيفف عيبلاب بتاكل

 بجوي ثيدحلا ظفلو امهعيب امهزيوجت يف - هللا همحر- دوادو رشب ىلع ةجح اذهو « ةيطبقلا

 . قتعلا قح ىلع لمح نكل « يقيقحلا قاتعإلا

 يف دقعنا دق ةيرحلا ببسلو) :م عامجإلاب ظفللا اذه يف دارم :« زاجمل او عمجملا »حرش يفو

 رئاس فالخ ىلع لاحلا يف ًاببس ريبدتلا ربتعا :ش ( توملا دعب ةيلهألا نالطبل لاحلا يف ربدملا قح

 . ةيلهألا نالطبل لاح توملا دعب نأل < ‹ لاحلا يف ًاببس ه داقعنال ًاعنام طرشلا اهيف نإف « تاقيلعتلا

 ‹ ةيلهألا يفاني توملاو ةيلهألا ءاقب ىلإ انجتحا « توما دعب ًاببس دقعني هنإ انلق ىتمف

 راصف « توملادعب ام ىلإ مكحلا رخأتف « لاحلا يف ًاببس هداقعناب لوقلا ىلإ ةرورضلا تعدف

 لوقلا تبث اذإو « توملا دعب ةفالخلل لاحلا يف ًاببس دقعنت ةيصولا نإف « ةيصولا قيرط هقيرط

 يف ةمزال هسفن ىلع أدي قحتسا بتاكملاو) م «حاضيإلا »يف اذ عيبلا عنتما « عيبلا يف ًاببس هداقعناب

 يف ةمزال : لاق اغإ « بتاكملا اضر نودب ةباتكلا خسف كلي ال ىلوملا نأ ليلدب :ش ( ىلوملا قح

 . ةباتكلا خسف ىلع هتردقب بتاكملا قح يف ةمزال ريغ اهنأل ىلوملا قح

 قاقحتسا لطبل يأ :ش ( هلك كلذ لطبل ) : :م بتاكملا عيب يأ :ش ( عيبلاب كلملا تبث ولو ) :م

 حص ول يأ « هلک كلذ لطبل هلوق - هللا همحر- يزارتألا لاقو :ش ( زوجي الف ) :م ةمزاللا ديلا

 يف ربدملل ةيرحلا ببس داقعناو « قتعلا دلولا مآ قاقحتسا يهو يناعلا نم انلق ام لطبل ءالؤه عيب

 هذه لطبت الغل مهعيب زج ملف ىلولا تح يف ةمزال هسفن ىلع أدي بتاكملا قاقحتساو لاح ا

 .«يبوبحملا عماج» يف يف هركذ ثنحي ال ءالؤه عابف عيبب ال فلح ول اذهلو « همالك ىهتنا يناعملا

 ناتياور ) :م هزاوج يف يآ :ش ( هيفف ) :م هسفن عیب يأ :ش ( عيبلاب بتاکملا يضر ولو ) :م

 . عيبلا زاجو ةباتكلا تخسفنا « هاضرب هقح طقسأ املف هقحل ناك همدع نأل :ش ( زاوجلارهظألاو

 نالوق بتاكملا عيب يف - هللا همحر - يعفاشللو ‹زوجيال هنأ «رداونلا» يف يورو

 م زوجي : ميلقلا يف لاقو - امهنع هللا يضر - دمحأو كلام لاق هب و «زوجي ال هنأ امهحصأ

 توملاب هقتع قلع يذلا وهو :ش ( قلطملا ) :م وه هعيب زوجي ال ىذلا ربدملا يأ :ش (ربدملا دارملاو)

 يأ :ش ( ديقملا نود ) :م رح تنأف تم نإ وأ يتوم دعب رح تنأ هلوقك «ةفصن ضرعت ريغ نم

 رح تنأف اذه يضرم نم تم نإو رح تنأف اذه يرفس نم تمدق اذإ هلوق لثم « ديقملا ربدملا نود

 ۰ . عامجإلاب دايقملا ربدملا عابيو

 حيرشو رمع نباو - هنع هللا يضر- تباث نب ديز نع - هللا همحر- يخركلا یورو
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 وأ دلولا مأ تتام نإو :لاق . قاتعلا يف هانركذ دقو -هللا همحر- يعفاشلا فالخ قلطملا يفو
 وهو «امهتميق هيلع : الاقو « -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هيلع نامض الف ‹ يرتشملا دي يف ربدملا
 مأو ربدملا نأل اذهو « لاومألا رئاسك هيلع اًنومضم نوكيف عيبلا ةهجب ضوبقم هنأ امهل هنع ةياور

 عيبلا تحت نالخدي دلولا

 عابي ال : اولاق مهنآ - هللا مهمحر- نيريس نباو ءاطعو ميهاربإو يبعشلاو بيسملا نب ديعسو
 . - هللا همحر- كلامو ىروثلا نايفسو انباحصأ لوق وهو « هسفن نم الإ ربدملا

 يف هانركذ دقو - هللا همحر- يعفاشلا فالخ ) :م قلطملا ربدملا يف يأ :ش ( قلطملا يفو ) :م
 ءربدملا عيب زوجي - هللا امهمحر- قاحسإو دمحأو - هللا همحر- يعفاشلا دنعو :ش ( قاتعلا
 لصألا يف - هللا همحر- نسحلا نب دمحم هاورام هباوجو . ربدملا عاب ةي هللا لوسر نأ يور امل
 ۰ هلوقب وأ ""هتبقر عبي ملو ربدملا ةمدخ عاب اغإ الإ هللا لوسر نأ - هللا همحر- رفعج يبأ نع
 .ديقملا ربدملا هنم دارملا

 همحر- ةفينح يبأ دنع هيلع نامض الف يرتشملا دي يف ربدملا وأ دلولا مآ تتام نإو : لاق ) م
 - هللا همحر- ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم ؟ريغصلا عماجل ا » يف ةلأسملا ةروص :ش (-هللا
 . هيلع نامض ال :لاق يرتشملا دي يف تتامف هل هربدم وأ هدلو مأ عاب نميف

 :م يرتشملا ىلع يأ :ش ( هيلع ) :م - هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ يأ :ش ( الاقو ) :م
 نم مولعملا وهاذهو- هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور امهلوق يآ :ش ( هنع ةياور وهو «امهتميق)
 قح يف هنع ناتياورلا لب هرهاظ ىلع سيل اذه : -هللا همحر- لمكألا لاقو ٠ فنصملا مالك رهاظ
 نمضيامك عيبلاب ربدملا ةميق نمضي هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نع ىلعملا ىور «ربدملا
 نمضي ال هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نع تاياورلا تفتناف دلولا مأ قح يف امأو بصخلاب
 ءلمكألا هلقن -هللا همحر- يقانغسلا مالك نم اذه : تلق .اهتيلال موقي ال هنأل بصخلاو عيبلاب
 - هللا همحر- ةفينح يبأ نع ناتياورلاف : هحرش يف مهضعب لاق - هللا همحر- يزارتألا لاقو
 .هللا همحر يقانغسلا مهضعب لاق هلوقب يزارتألا دارأو لمكألا هركذ ام رخآ ىلإ ربدملا قح يف

 نم دحاو لك نآ يأ :ش ( هنأ ) :م - هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م
 نوكيف ) :م كلذك وهامو دقعلا تحت نالخدي امهنأل :ش ( عيبلا ةهجب ضوبقم ) :م دلولا مآو ربدملا
 :ش (اذهو ) :م ءارشلا موس ىلع ةضوبقملا :ش ( لاومألا رئاسك ) :م ةميقلاب :ش ( هيلع اًتومضم
 . ( عيبلا تحت نالخدي دلولا مأو ربدملا نأل ) :م عيبلا ةهجب نيضوبقم امهنوك ىلإ ةراشإ

 . هجیرخت قبس(۱)



 هقح يف ققحتي الف هسفن دي يف هنأل بتاكملا فالخب « عيبلا يف امهيلإ مضي ام كلي ىتح

 ال امهو ةقيقحلا لبقي لحم يف هتقيقحب قحلت امنإ عيبلا ةهج نأ هلو هب نامضلا اذهو «ضبقلا
 كلذ اغنإو . امهسفنأ قح يف عيبلا يف امهلوخد سيلو « بتاكملاك اراصف « عيبلا ةقيقح نالبقي

 اغإو ‹ هدارفناب هدقع مكح يف لخدي ال يرتشملا لامك راصف « امهيلإ مض اميف عيبلا مكح تبثيل

 . اذهاذك « هيلإ همض اميف لوخدلا مكح تبثي

 نيبو نق نيب عمج ناب :ش ( عیبلا يف امهيلإ مضب ام كلب ىتح ) :م هلوقب كلذ حضوأو :ش
 امع باوج :ش ( بتاكملا فالخب ) :م نمثلا نم هتصحب نقلا يف عيبلا حص نمثلا ىمسو امهدحأ

 كلذك بتاكملا يف ناكل نامضلل نابجوم هيلإ مضي ام كلمتو عيبلا تحت لوخدلا ناك ول : لاقي

 ( هب نامضلا اذهو ضبقلا هقح يف ققحتي الف هسفن دي يف هنأل ) :م هفلاخي بتاكملا نأ باوجلا ريرقتو

 . مومضملا كلمتو دقعلا يف لوخدلا ال ضبقلا وه رادملا نأ هتقيقحبو ضبقلاب يأ :ش

 :م عيبلا ةقيقحب يأ :ش ( هتقيقحب قحلت اغنإ عيبلا ةهج نأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 :م ربدملاو دلولا مأ يأ :ش (امهو ) :م كلم ا وهو عيبلا مكح ةقيقح ىأ :ش ( ةقيقحلا لبقب لحم يف)

 كلملا وهو عيبلا ةقيقح يآ ةقيقحلل لباق ريغ هنوك يف :ش ( بتاكمل اك اراصف عيبلا ةقيقح نالبقي ال )

 سيل هنأ هريرقتو « عيبلا تحت نالخدي امهلوق نع باوج اذه :ش ( عيبلا يف امهلوخد سيلو ) :م

 يف عيبلا مكح ديفيل لب امهتاذل :ش ( امهسفنأ قح يف ) :م عيبلا يف ربدملاو دلولا مأ لوحخد

 . هلوق ىنعم وهو امهيلإ مومضللا

 لامك راصف ءامهيلإ مض اميف عيبلا مكح تبثيل ) :م عيبلا يف امهلوخد يأ :ش ( كلذ امنإو ) :م

 تبث امنو ) :م زوجي ال هسفن لام یرتشا ول ينعي :ش ( هدارفناب هدقع مکح يف لخدي ال يرتشملا

 عئابلا دبع عم هدبع عاب نأب هدقع ىلإ يرتشملا همض اميف يأ :ش ( هيلإ همض اميف لوخدلا مكح
 حصف امهيلع نمثلا مسقنا ىتح عئابلا لام يف مكحلا ديفيل عيبلا يف لخد يرتشملا امهارتشاف

 . نمثلا نم هتصحب عئابلا لام يف عيبلا

 يف عيبلا يف لوخدلا مكح تبثي ينعي هيف نحن اميف مكحلا كلذك يأ :ش ( اذه اذك ) :م

 هيف ؟اذام ربدملا ةميق نأ ملعا مث « ربدملاو دلولا مآ مكح يف ال نقلا وهو هيلإ نومضملا قح

 هنإف ديدس ريغ اذهو نقلا ةميق مات: مهضعب لاق :«ىرغصلا ىواتفلا» يف لاق . خياشملا فالتحخا

 ةميق الث هتميق «هدئاوف» يف يدعسلا يلع مامإلا ركذو « ريبدتلا هصقن ام نمضي ةلأسملا يف ركذ

 . - هللا همحر- هداز رهاوخ هرکذو نقلا

 ‹« ىتفي هبو « - هللا همحر- ثيللا يبآ ىواتف يف اذكهو نقلا ةميق فصن : مهضعب لاق

 امو « نقلاو زرحلا ثيح نم هرمع ةدم وه مدختسي مكب رظني ةمدخلا ةميق هتميق : اولاق مهضعبو
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 ال ناك اذإ ةريظح يف الو « هكلمي ال ام عاب هنأل ؛ داطصي نأ لبق كمسلا عيب زوجي الو: لاق

 ريغ نم ذخؤي ناك ولو اهيف هاقلأ مث هذخأ اذإ هانعمو « ميلستلا رودقم ريغ هنأل ؛ ديصب الإ ذخؤي

 . كاملا مدعل لخدملا اهيلع دسي ملو اهسفنأب اهيف تعمتجا اذإ الإ زاج ةليح
 .«ىرغصلا يواتفلا» مالك انه اه ىلإ ىوتفلا هيلعو « حصألا وه هداز رهاوخ لاق

 هنأل ؛ داطصي نأ لبق كمسلا عيب زوجي الو ) :م - هللا همحر- ‹ يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( ةريظح يف الو ) :م - هللا مهمحر- ةعبرألا ةمئألا نيب هيف فالح الو :ش ( هكلم ال ام عاب

 ريغ هنأل ؛ ديصب الإ ذخؤي ال ناك اذإ ) :م ةكربلاو ضوحلاك ةريظح يف اًضيأ هعيب زوجي الو يأ

 نميف - هللا همحر- ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم «ريغصلا عماجلا» يفو :ش ( ميلستلا رودقم

 عيبلاف ديص ريغب نوذخؤي ال نهنأ ريغ « اهنم نهجرخي نأ عيطتسي الو ةريظح يف ةكمس عاب

 . نهآر اذإ رايخلاب يرتشم او « زئاج عيبلاف ديص ريغب نذخؤي نك نإو « دساف

 اكلم تناكف ءام ةريظح يف اهاقلأ مث اهذخأ عئابلا ناك اذإ ةلأسملا ىنعم : مالسإلا رخف لاق

 حص ديص ريغ نم ذخؤي ناك اذإ كمسلا عيب زوجي - هللا همحر- دمحم لوق ینعم ينعي « هل

 يآ :ش ( هذخأ اذإ هانعمو) :م هلوقب - هللا همحر- فنصلملا راشأ هيلإو هكلي ام عاب هنأل عيبلا

 .ةريظحلا يف يأ :ش ( اهيف هاقلأ مث ):م كمسلا

 حرش يف - هللا همحر- ثيللا وبأ ةيقفلا لاقو :ش ( زاج ةليح ريغ نم ذخؤي ناك ولو ) :م
 الجر نأ ول : «تاينابقرلا لئاسملا» يف - هللا همحر - نسحلا نب دمحم ركذ «ريغصلا عماجل ا
 « هذخأي نأ دحأل سيلو كمسلا كلم دقف كمسلا هيف عمتجا امنيأ لخدف هضرأ يف ةريظح ذختا

 .هل وهف كمسلا ذختا نمف « ىرخآ ةجاحل ذختا ولو

 ديصلل عضوملا كلذ ذختا نإف رسكتف ديص عقوف ةريفح هضرأ يف رفح لجرلا كلذكو : لاق

 زاج هلوق نم ءانشتسا :ش ( تعمتجا اذإ الإ ) :م هذخآ نل وهف الإ دیصلل كلذ هكلم دقو « هل وهف

 ريغ نم :ش ( اهسفنأب) :م ةريظحلا يف يأ :ش ( اهيف ):م تعمتجااذإ كمسلا عيب زوجي ال ينعي

 دسي ملو ) :م ديص ريغب ذخؤت تناك اذإ اهعيب زوجي لايتحاب اهيف تعمتجا اذإف « اهل دايطصا

 ثيحب راص ىتح لوخدلا عضوم دس ول هنأل هب ديقو « ءاملا لوخد عضوم يأ :ش ( لخدملا اهيلع

 كلذ لعفي مل نإو «هعيب زوجيف ةكبش يف عقو ولام ةلزنمب هل اذخأ راص دقف جورخلا ىلع ردقي ال

 . كلملا ةحص ىلع ءانب عيبلا ةحصو :ش ( كلملا مدعل ) :م هعيب زجي مل

 عمتجملاو «ةريظحلا يف ىقلملا ذوخأملا نم ىنثتسم هنوكل عطقنم ءانثتسالا اذه : لمكألا لاقو

 درجج امأ اهكلم اهيلع ةريظحلا بحاص دس ول هنأ ىلإ ةراشإ هيفو « هيف لخادب سيل هسفنب هيف
 مدعل كلي ال هنإف تجرخ وأ ناسنإ ضرأ يف ريطلا ضاب ولامك « الف هكلم يف عامتجالا
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 رودقم ريغ هنأل هدي نم هلسرأ ول اذكو ‹ذخألا لبق كولم ريغ هنأل ءاوهلا يف ريطلا عيب الو : لاق

 نأ ريغ نم هكلمب هلاصتا درجمب كلي هنإف هضرأ يف لحنلا لسع اذإ اب لكشي الو « زارحإلا

 رجشلاك راصف رارقلا هجو ىلع هضرأب مئاق كاذ ذإ لسعلا نأل « احضوم هل ءيهي وأ هزرتحي

 هجو ىلع تسيل اهنإف هسفنب عمتجملا كمسلاو ءاهخرفو ريطلا ضيب فالخب اهيف تباللا
 .رارقلا

 عيب زاوج - هللا همحر - ىليل يبآ نباو زيزعلا دبع نب رمع نع يكحو «ةيلحلا» يفو

 - يعفاشلل ًالوق اذه سابعلا وبأ ىكحو <« ةريثك ةنؤم ىلإ جيتحا نإو ةميظع ةكرب يف كمسلا

 . - هنع هللا يضر

 زوجي الو خسنلا ضعب يفو :ش ( ءاوهلا يف ريطلا عيب الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ريطلا ناك ولو يأ :ش ( هدي نم هلسرأ ول اذكو ‹ ذخألا لبق كولم ريغ هنأل ) :م ءاوهلا يف ريطلا عيب

 رودقم ريغ هنأل ) :م : هلوقب ةروصلا للعو اًضيأ زوجي الف هنم تلقتنا وأ هدي نم هلسرأو دحأل

 «هداطصي نأ لبق ءاوهلا يف هعيب لوألا : هجو ةثالث ىلع ريطلا عيب نأ لصاحلاو :ش ( ميلستلا

 ال لكلاف مامحلاك ءيجيو بهذي ريط عيب : ثلاثلاو « هدي نم هلسرأو هذخأ دعب هعیب يناثلاو

 . زوجي

 هتيب ىلإ دوعي حانج اذ ناك نإ ءاوهلا ىدل ًاريط عاب نإو : « ناخ يضاق ىواتف» يف ركذو
 بحاص ناكو - هللا همحر - یزارتألا لاقو « الف الإ و هعیب زاج فلکت ريغ نم هذخأ ىلع ردقیو

 هنأل اهعيب زاج هميلست نكمأو اهددع ملع اذإ مامحلاو ءةقرو نم اًبيرق لاق ثيح اذه راتخا ةيادهلا

 . ميلستلا رودقم

 :م لبحلا لبح وهو جاتنلا عيب الو يآ :ش ( جاتنلا الو ) :م نينجلا يآ :ش ( لمحلا عيب الو ) :م

 : ثيداحأ هيفو ةظفللا هذهب بيرغ اذه :ش ( ةلبحلا لبحو لبحلا عيب نع ةي هللا لوسر يهنل)

 نع بويأ نع ةنييع نبدومحم انربخأ : «هفنصم» يف - هللا همحر - قازرلا دبع ىور

 حيقالملاو نيماضملا نع ىهن هنأ ا يبنلا نع -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع ریبج نب لیعس

 دلو ةلبحلا لبحو اهنوطب يف ام حيقالملاو « لبإلا بالصأ يف ام نيماضملاو : لاق « ةلبحلا لبحو

 . ةقانلا هذه دلو

 ىهن هي يبنلا نأ - امهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح نم همجعم يف يناربطلا ىورو

 يبأ نع هوحناعوفرم - هللا همحر - رازبلا هاورو «ةلبحلا لبحو حيقالملاو نيماضملا عيب نع

 نأ - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع عفان ثيدح نم ةتسلا تجرخأو « - هللا همحر -ةريره
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 ابرو بلحلا ةيفيك يف عزاني هنألو « خافتنا هاسعف ررغلل عرضلا يف نبللا الو : لاق .اًررغ هيف نأل

 هنألو ‹ ناويحلا فاصوأ نم هنأل منغلا رهظ ىلع فوصلا الو : لاق . هريغب عيبملا طلتخيف « دادزي

 مئاوقلا فالخب « هريغب عيبملا طلتخيف لفسأ نم تبني

 هب داريو ردصملا هب داريو قلطي ةدحوملا ءابلا حتفب لبحلاو ةلبحلا لبح عيب نع ىهن ةي يبنلا
 -هللا همحر - ديبع وبأ لاقف ةلبحلا يف ثينأتلا ءات لوخد امأو « اًضيأ لمحلا هل لاقي امك « مسالا

 يف امك ةغلابملل هيف ءاهلا نإ : ليقو « هيف ةثونألاب راعشإلل هيلع تلحخد اغنإ «ثيدحلا بيرغ يف»
 . ةرخص

 بحاص ىكح دقف « ةلباح عمج نوكي نأ لمتحيو : يذمرتلا حرش يف انخيش لاقو

 نألو ) :م « تبثي ملو ءابلا رسكب ةلبح ءاهقفلا ضعب ىورو « ةلبح ةوسن نم ةلباح ةأرما مكحللا
 :لاق ) :م ال مآ نوكيل يردي ال ىذلا ارطخ يأ ًاررغ جاتنلاو لمحلا عيب يف نألو يأ :ش ( آررغ هيف

 :م نبللا عيب زوجي ال يأ « ًاريدقت هتابثإو فاضملا فذح ىلع رجلاو عفرلاب زوجي :ش ( نبللا الو

 اذإ ةمولعم اًمايأ زوجي : كلام لاقو - هللا همحر - دمحأو يعفاشلا :لاق هبو :ش ( عرضلا يف)

 .رجشلا سوؤر ىلع رامثلاك ةيلختلاب ميلستلا نوكيو « اهبالح ردق فرع

 للعو «هميلست ناكمإل فورعملا نامزلا ىف زوجي : - هللا همحر - يرصبلا نسحلا لاقو
 ٠ : ةثئالث هوجوب هزاوج مدع - هللا همحر - فنصملا

 عرضلا لعف يأ :ش ( خافتنا هاسعف ) :م ررغلا نع يهن دقو :ش ( ررغلل ) :م :هلوق :لوألا

 .رورخلا وهو اتبل نظيف خفتنم

 :م لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( عزاني ):م يرتشملا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م : هلوق وهو :يناثلاو

 ةيعوأ كرتي نأب هبلاطيو هعزاني عئابلاو بلحلا يف يضقتسي يرتشملا نإف :ش ( بلح ا ةيفيك يف )
 .نيللا

 :ش ( هريغب عيبملا طلتخيف ) :م ةعاسف ةعاس نبللا :ش ( دادزی ابرو ) :م :هلوق وهو : ثلاثلاو

 لاح فوصلا عيب زوجي الو يأ :ش ( فوصلا الو : لاق) :م « عيبلا لطبيو هزيمت رذعتي هجو ىلع

 مهمحر- دعس نب ثيللاو كلام لاقو دمحأو ىعفاشلا لاق هبو :ش ( منغلا رهظ ىلع) :م هنوك

 اًقصو فوصلا لعج :ش ( ناويحلا فاصوأ نم هنأل ) :م هميلست ناكمإل رجلا طرشب زوجي : -هللا

 . هيلع دقعلا داريإب ًادوصقم هلعج زجي مل اعبت ناك املف ناويحلل عبت هنأل

 دحأ هنأل ءانبلا ىلع مضلاب :ش ( لفسأ نم تبني ) :م فوصلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 اذه :ش ( مئاوقلا فالخب ) :م, ةعاسف ةعاس دادزي هنأل :ش ( هريغب عيبملا طلتخيف ) :م تسلا تاهجلا

 مئاوقلا يآ مئاوقلا فالخب : هلوقب باجأف ءاهعيب زاجو رجشلاب ةلصتم مئاوقلا لاقي امع باوج
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 عزانتلا عقيف نيعتم فوصلا يف عطقلاو < هعلق نكمب هنأل ليصقلا فالخبو « ىلعأ نم ديزت اهنأل

 ‹ منغلا رهظ ىلع فوصلا عيب نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ حص دقو ‹ عطقلا عضوم يف

 ‹ نبل يف نمسو ‹« عرض يف نبل نعو

 اهالعأ يف اًطيخ تطبر ول ىتح طالتخالا مزلي الف :ش ( ىلعأ نم ديزت اهنأل ) :م « فالحل ا

 . يرتشملا كلم ىلع الإو « نآلا اهسأر يف ام لفسأ طيخلا ىقبي اًَمايأ تكرتو

 : لوقي لضفلا نب دمحم ركب وبأ مامإلا خيشلا ناكو « هكلم ىلع عقو ةدايزلا نم عقوامو

 . لوهجم عطقلا عضومل هالعأ نم ومني ناك نإو « زوجي ال فالخلا مئاوق عيب نأ يدنع حيحصلا

 «هعيب زاجو فوصلاك «ليصقلا لاقي امع باوج اًضيأ اذه :ش ( ليصقلا فالخبو ) :م

 عزانتلا عوقو نكمأ نإ ينعي :ش ( هعلق نكي هنأل ) :م «زوجي هعيب نإف ليصقلا فالخب باجأف

 ثاركلا عيبو «ىرغصلا ىواتفلا» يفو « علقيف علقلا ثيح نم هعوقو نكي ال عطقلا ثيح نم هيف

 قرفلا نايب اذهب ديري :ش ( نيعتم فوصلا يف عطقلاو ) :ملماعتلل هلفسأ نم ومني ناك نإو زوجي

 هيف علقلا نأل زوجي ليصقلا عيب نأ ينعي ‹ ليصقلا عيب نيبو ةاشلا رهظ ىلع فوصلا عيب نب
 نيب داتعم نيعتم فوصلا نم عطقلاو ءةلاحم ال عطقلا عضوم يف عزانتلا عقي الف عطقلاك داتعم

 . :ش ( عطقلا عضوم يف عزانتلا عقيف ) :م سانلا نيب دوهعب سيل هفتن وهو هيف علقلاو سانلا

 فوصلا عيب نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ حص دقو ) :م عطقلا عضوم ةلاهجب زوجي الف
o, . .4 . ( .  . 

 اًعوفرمو اًقوقوم ثيدحلا اذه يور :ش “'( نبل يف نمسو عرض يف نبل نعو منغلا رهظ ىلع
 انثدح يبضلا رمع نب نامشع انثدح همجعم يف يناربطلا هاور دنسملا عوفر اف ًالسرمو ادنسمو

 نبا نع ةمركع نع ريبزلا نب بيبح انثدح خورف نبرمعانثدح يضوحلا رمع نب صفح
 ىلع فوص عابي الو معطت ىتح ةرمث عابي نأ ئ هللا لوسر یهن دق - هنع هللا يضر -سابع

 رمع نب صفح انث : لاق يبضلا رمع نب نامثعانثدح :لاق ١/0) ٠ طسوألا يف يناربطلا هاور :فيعض (1)

 سابع نبا نع ةمركع نع ريبزلا نب بيبح انث : لاق « باتقألا بحاص- خورف نب رمع انث : لاق يضوحلا
 الو » ظفللا اذه ىوري الو خورف نب رمع الإ ريبزلا نب بيبح نع ثيدحلا اذه وري مل : لاق مث . اعوفرم

 هجرخأ يناربطلا قيرط نمو ءدانسإلا اذهب الإ ةَ هللا لوسر نع « ؟عرض يف نبل الو رهظ ىلع فوص
 نب بيبح ينثدح خورف نب رمع نع ناميلس نب ةرق قيرط نم ينطق رادلا هجرخأو . ٠٤١( /۳) ينطقرادلا

 نبا نع ةمركع نع قاحسإ يبأ نع نايفس قيرط نم كلذك هاور . ًافوقوم سابع نبا نع همركع نع ريبزلا
 ةمركع نع ريبزلا نب بيبح نم هعمس خورف نب رمعان عيكو قيرط نم هجرخأو . اًقوقوم سابع
 السر...

 سابع نبا نع ةمركع نع هاور دق قاحسإ وبأو . ثيدحلا يف مهي ناك هنإف خورف نب رمع نم بارطضا اذهو :.تلق

 . خورف نب رمع نم ظفحأو لجأ قاحسإ وبأو « اًقوقوم
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 عذجو : لاق . هنع یوري امیف « هعيب زوج ثیح ‹ فوصلا اذه يف فسوي يبأ ىلع ةجح وهو
 فالخب ءررضب الإ هميلست نكي ال هنأل ؛ هركذي مل وأ عطقلا ركذ ٠ بوث نم عارذو « فقسلا يف

 ‹ هضيعبت يف ررض ال هنأل ؛ ةضف ةرقن نم مهارد ةرشع عاب اذإ ام

 . عرض يف نبل الورهظ

 همحر- ينطقرادلا لاقو خورف نب رمع نعامهيننس يف يقهيبلا مث ينطقرادلا هجرخأو

 ركذي مل ًالسرم خورف نب رمع نع عيكو نع هجرخأ مث خورف نب رمع نع عيكو هلسرأو :-هللا
 . يوقلاب سیلو خورف نب رمع هعم هب درفت : يقهيبلا لاقو- هنع هللا يضر - سابع نبا

 لسرملا امأو « متاح يبأو نيعم نباو دواد يبأ نع خورف نب رمع نيهوت يبهذلا لقن : تلقف

 نع ةمركع نع خورف نب رمع نع كرابملا نبا نع ءالعلا نب دمحم نع هليسارم يف دواد وبأ هاورف

 . ريبزلا نب بيبح الو- هللا همحر - سابع نبا ركذي ملو ةي يبنلا

 يف نبل عابي نأ ىهن هنأ ب يبنلا نع ةمركع نع هدنسب هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاورو
 اذه يف فسوي يبأ ىلع ) :م ةجح روكذملا ثيدحلا يأ :ش ( ةجح وهو ) :م نبل يف نمس وأ عرض

 فوصلا نع اًرارتحا فوصلا اذه يف هلوقب ديق امنو منخلا رهظ ىلع فوصلا يف يأ :ش ( فوصلا

 ثيح يآ :ش ( هنع ىورب اميف هعيب زوج ثيح ) :م تاياورلا عيمج ىلع هعيب زوجي هنإف ذوذجلا
 ههجوو « كلذ نم هنع ىوري اميف منغلا رهظ ىلع فوصلا عيب - هللا همحر - فسوي وبأ زوج
 حلاص ول حلصلا يف - هللا همحر - دمحم ركذو « لاحلا يف ميلستلا رودقم هب اًعفتنم الام عاب هنأ

 هيف حلصلاو هعيب زاجف حبذلا لبق هنم ذخألا حابتسم هنأل زاج منغلا رهظ ىلع فوص ىلع

 . ضرألا يف لصقلاك

 رجلاو عفرلا زوجي :ش ( بوث نم عارذو « فقسلا يف عذجو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 عارذ عيب ب الو فقس يف هنوك لاح عذج عيب زوجي ال يأ مدقت ام ىلع عارذلاو عذحجلا بارعإ يف

 هرضي ال يذلا بوثلا يف امأ ليوارسلاو صيمقلاو ةمامعلاك عطقلا هرضي بوث هب دارملاو بوث نم
 ‹ يبوبحلملا مامإلا هركذ اذك ةربص نم زيفق عيب زوجيو « سابركلاك هنم عارذ عيب زوجي عطقلا

 كردي مل عارذ فصن وأ ررضب الإ صلختي ال هنأل فيس نم ةيلح عاب ولاذكو «حاضيإلا» يفو

 . هعيمج عطقب الإ هميلست نكه ال هنأل

 ركذ ) :م ةبشخ نم اعارذ عاب ول اذكو هکیرش ريغ نم كرتشم بوث نم هبیصن عاب ول اذکو
 نكم ال هنأل) :م هركذي مل وأ بوثلا نم عطقلا عضوم ركذ ءاوس ينعي :ش ( هركذي مل وأ عطقلا

 ريغ دقعلا نودب همازتلا نأل كلذ مزتلا ثيح ررضلا اذهب يضر هنإ لاقي ال :ش ( ررضب الإ هميلست
 (هضيعبت يف ررض ال هنأل ةضف ةرقن نم مهارد ةرشع عاب اذإ ام فالخب) :م هيلع هبجوي مل دقعلاو ربتعم
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 نأ لبق عذجلا علق وأ عارذلا عئابلا عطق ولو اًضيأ « ةلاهجللو« انركذ امل زوجب ال اتيعم نكي مل ولو

 يف رذبلا وأ رمتلا يف ىونلا عاب اذإ ام فالخب « دسفملا لاوزل ؛ اًحيحص دوعي « يرتشملا خسفي
 امأ الامتحا امهدوجو يف نأل ؛ عيبملا جرخأو امهقش نإو « اًحيحص نوكي ال ثيح خيطبلا

 هنأل ةرم ةكبشلا برضب ديصلا نم جرخي ام وهو ‹« صناقلا ةبرضو :لاق. دوجوم نيعف عذجلا
 . اررغ هيف نألو لوهجم

 الإ هميلست نكي ال هنأ وهو :ش (انركذ ال زوجي ال اًتيعم نكي مل ولو ) :م عارذلا وأ عذجملا يأ :ش

 .ررضب

 عني عيبملا ةلاهج نأ دحأل فالخ الو « اًضيأ عيبملا ةلاهجلو يأ :ش ( اًضيأ ةلاهجللو ) :م

 عيبلا :ش ( دوعي ) :م عيبلا :ش ( يرتشملا خسفي نأ لبق عذجلا علق وأ عارذلا عئابلا عطق ولو ) :م زارجلا

 وأ يأ :ش ( رذبلا وأ رمتلا يف ىونلا عاب اذإ ام فالخب ) :م عناملا لازف :ش ( دسفملا لاوزل اًحيحص) :م

 نإو « اًحيحص نوكي ال ثيح خيطبلا يف ) :م هدوجو يف يأ « ًالامتحا امهدوجو يف نأل رذبلا خاب

 امهدوجو يف نأل ) :م رذبلا وأ ىونلا وهو :ش ( عيبملا جرخأو ) :م خيطبلاو رمتلا يأ :ش ( امهقش

 يف نوكي نأ زوجي ينعي ًالامتحا ‹ خيطبلا يف رذبلاو رمتلا يف ىونلا دوجو يف يأ :ش (الامنحا

 . عيبلا نامز

 نيب قرفلا مامت ىلإ ةراشإ هيفو « هيف لامتحا الو سوسحمو :ش ( دوجوم نيعف عذجلا امأ ) :م

 كلذك سيل ىونلاو رذبلاو « دوجوم نيعم عذجلا نإف فقسلا يف نيعملا عذجلاو ىونلاو رذببلا

 . هريغو لقبلا رذب اهحتفو ءابلا رسكب رذبلاو

 هملسو اهدلج خلسو ةاشلا حبذ ولو « زوجي ال حبذلا لبق ةنيعملا ةاشلا دلج عاب اذإ :ليق نإف

 اهشرك عيباذكو «فقسلا يف عذجلاك ةدوجوم اًنيع دلجلا ناك نإو « ًازئاج عيبملا بلقني ال

 .اهعراكأو

 ناكف اًعباتم ناكف ةقلخ لاصفنا ريغب لصتم هنكل هيف ًادوجوم ناك نإو عيبلا نأب : بيجأ

 قحتسم ريغ ءيش داسفإنم هيف امل امكح ًازجاع ربتعا هنأل اًيلصأ ىنعم كانه ميلستلا نع زجعلا

 دابعلا لعف ضراعب هريغ نيبو هنيب لاصتالا تبث اغإو هسفن لام نيع هنإف زجعلا امأو « دقعلاب
 ٍ لاز ررضلا مزتلاو علقأ اذإف دقعلاب قحتسم ريغوه امل داسفإ نم هيف ال يمكح ميلستلا نع زجعلاو
 . زوجيف عناملا

 ام عيب زوجي ال يأ :ش ( صناقلا ةبرضو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةبرض فنصملا رسفو ‹ دحأل هيف فالخ الو « ةكبشلاب دايصلا يأ صناقلا ةبرض نم جرخي
 :ش (ًأررغ هيف نألو لوهجم هنأل ةرم ةكبشلا برضب ديصلا نم جرخي ام وهو ):م :هلوقب صناقلا
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 ةالصلا هيلع هنأل ؛ اصرخ هليك لم ذوذجم رمتب ليخنلا ىلع رمتلا عيب وهو ةنبازملا عيبو : لاق

 ضنق نم لعاف مسا ضناقلاو « لصحي ال نأ لمتحيو ةبرضلا نم ءيشب لصحي نأ لمتحي هنأل

 نع ىهن ب يبنلا نأ «يرهزألا بيذهت» يف يورو « برضي برض نم داص اذإ اًضنق ضنقي
 ركذ كلذكو « يلآللا ىلع صاوغلا وهو فورحلا رخآ ءايلاو « ةمجعملا نيغلاب يصاخلا ةبرض

 اذكب كل وهف هتجرخأ امف ةصوغ صوغأ رجاتلل لوقي نأ يه هلوقب رسفو قئافلا يف يرشخمزلا
 . لاح لا يف مودعم هنألو لوهجلا عيب هنأ وهو دحاو امهيف ىنعملاو حيحصلا وه اذهو

 هلوقب اذه لبق ركذ ام ىلع فطع وهو :ش ( ةنبازملا عيبو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 الو ريدقت فسعت هيف- هللا همحر - ىزارتألا هلاق اذكو « داصي نأ لبق كمسلا عيب زوجي الو

 . مدقت امك اًضيأ رج لاو عفرلا هيف زوجيو هلبق ام ىلع اقطع ةنبازملا عيب زوجي

 انعامس عقو اذك « قوف نم ةثلخم ا ءاثلاب ذوذجم رمثب ةثلثمل ا ءاثلاب رمثلا عيب : يزارتألا لاق

 انلقف فج اذإًارمت نوكي دقو اًبطر نوكي دق لخنلا ىلع ام نأل كلذو ىراخبو ةناغرفبًارارم

 ولو قوف نم ةانثملاب انلقف رمت نوكي نأ ذوذجملا لاح نم ثلاثلاو « اعيمج اهنيعي ىتح ةثلئم اب

 ال ةنبازملا عيب نأل كلذك مكحلاف « اعيمج اهيف ةانثم اب وأ اًعيمج اهنيعي ىتح امهيف ةثلثم اب ايور
 . رخآلاب امهدحأ وأ رمتلاب رمتلا وأ بطرلاب بطرلا ناك ءاوس ابرلا ةهبشل ناك ام فيك زوجي

 :ش ( ذوذجم رمتب ليخنلا ىلع رمتلا عيب وهو ) :م : هلوقب ةنبازملا - هللا همحر - فنصملا رسفو

 لثم نم زييمتلا ىلع بصن وهو صرخلا ثيح نم يأ :ش ( اصرخ هليك لشم ) :م عوطقم يأ
 رسفو « ٠ برغملا» يف اذك رصني رصن باب نماهيف اًصورخ لخنلا صرخ : لاقي «هليك
 ةعفادملا ةغل ةنبازملاو ارت هصرخب لخنلا ىلع رمتلا عيب وهو هلوقب ةنبازملا- هللا همحر - يرودقلا
 ةينبم اهنأل عفادتلاو عازنلا ىلإ يدؤت اهنأل اهب عيبلا نم عونلا اذه يمسو عفدلا وهو نبزلا نم

 هيلع هنأل ) :م ناعفادتيف هءاضمإ نباغلاو هعفد نوبغملا ديريف « رثكي ام اهيف نبغلاو نيمختلا ىلع

 ةعامج نعاذه يور « :ش (ةلقاحملاو ةنبازملا نع ىهن ) :م ةي يبنلا نأل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا

 . مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم

 ةنبازملا نع ةَ هللا لوسر ىهن لاق هللا دبع نب رباج ثيدح نم ملسمو يراخبلا ىورو

 يبآ ثيدح نم اًضيآأ اجرخأو « ملعي نأ الإ ةينلا نعو : ظفل يف ملسم يف داز « ةلقاحملاو

 رمتلا ءارش ةنبازملاو « ةلقاحملاو ةنبازملا نع ب هللا لوسر ىهن :لاق- هللا همحر - يردخلا ديعس

 . ضرألا ءارتكا ةلقاحملاو لخنلا سوؤر يف
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 ًاليكم عاب هنألو « اصرخ اهليك لثم ةطنحب اهلبنس يف ةطنحلا عيب ةلقاحملاو ء انركذ ام ةنبازملاف

 بنعلا اذكو ‹ ضرألا ىلع نيعوضوم اناك اذإ امك < صرخلا قیرطب زوجي الف « هسنج نم لیکم

 هيلع هنأل قسوأ ةسمخ نود اميف زوجي:-هنع هللا يضر-يعفاشلا لاقو . اذه ىلع بيبزلاب

 نود اميف ارت اهصرخب عابي نأ وهو ‹ ايارعلا يف صخرو ةنبازملا نع ىهن مالسلاو ةالصلا

 نع ي هللا لوسر ىهن : لاق - هنع هللا يضر - سنأ ثيدح نم اًضيأ جرخأو ةنبازملاو ةلقاحملا

 .ةنبازملاو ةذبانملاو ةسمالملاو ةرباخملاو ةلقاحملا

 هجرخأو ةلقاحملاو ةنبازملا نع ىهن : ةا يبنلا نأ ةريره يبأ ثيدح نم ملسم جرخأو

 تباث نب ديزو سابع نباو رمع نبا نع بابلا يفو : لاق مث .هوحن ةريره يبأ نع اًضيأ ىذمرتلا

 . - مهنع هللا يضر - ديعس يبأو جيدخ نب عفارو رباجو دعسو

 يبأ ثيدحو ‹يذمرتلا دنع ديز ثيدحو ىناثلاو « نيخيشلا دنع رمع نبا ثيدح :تلق

 ةلقاحملاو « انركذ ام ةنبازم اف ) :م ةتسلا دنع جيدحخ نب عفار ثيدحو « يئاسنلاو هماد يبأ دنع ديعس

 ‹ امهنع هللا يضر دمحأو « يعفاشلا لاق هبو :ش ( اصرخ اهليك لثم ةطنحب اهلبنس يف ةطنحلا عيب

 .امهريغ وأ عبرلا وأ ثلثلا نم اهنم جرخي ام ضعبب ضرألا ءارتكا يه ةلقاحملا : كلام لاقو

 جسنلا بئاش نم ةصلاحلا ةبرتلا ةبيطلا يهو ضرألا نم حارقلا لعحجلا : «قئافلا» يفو

 ثلثلاب ةعرازملا يهو كلذ نم ةلعافم ةلقاحملاو « عرزاذإ لقحب لقح هنمو عرزلل ةحلاصلا

 :ليقو . ربلاب هلبنس يف ماعطلا عيب : ليقو « ربلاب ضرألا ءارتكا يه :ليقو < امهريغو عبرلاو

 :م . ةلقحلاالإ ةلقبلا تبني مهلاشمأ يف ءاجو ‹ «قئافلا» ظفل انهاه ىلإ هكاردإ لبق عرزلا عيب

 اناك اذإ امك ) :م ابرلا لامتحال :ش ( صرخ ا قیرطب زوج الف هسنج نم لیکم ًالیکم عاب هنألو)

 اذكو يأ :ش ( بيبزلاب بنعلا اذكو ) :م اًصرخ رخآلاب امهدحأ عابو :ش ( ضرألا ىلع نيعوضوم

 نيعوضوم اناك اذإ ام وهو روكذملا مكحلا ىلع يأ :ش ( اذه ىلع ) :م بيبزلاب بنعلا عيب زوجي ال

 : - هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو ) :م ابرلا لامتحال اًصرخ رخآلاب امهدحأ عيبف ضرألا ىلع

 الو :ش ( قسوأ ةسمخ نود اميف) :م اصرخ ضرألا ىلع ذوذجم رمتب رمتلا ءارش يأ :ش ( زوجي

 هل« قسوأ ةسمحخ ردق يفو - هللا همحر - دمحأ لاق هبو « ًادحاو ًالوقاهيلع داز اميف زوجب

 وهو زوجيال : لوق يفو - هنع هللا يضر - يعفاشلا نع ينزملا لوقنم وهو زوجي لوق يف نالوق

 . زيجولا» بحاص دنع رهظألا وه لوألاو- هللا همحر - دمحأ بهذم وهو ينزملا راتخم

 ايارعلا يف صخرو ةنبازملا نع ىهن ) :م ةَ يبنلا نأل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ) :م

 ايارعلا ثيدحو مدقت دق ةنبازملا ثيدح :ش ( قسوأ ةسمخ نود اميف ًارت اهصرخب عابب نأ وهو

 ‹ < هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع نايفس يبأ نع نيصحلا نب دواد نع ملسمو يراخبلا هج رخأ
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 كش « قسوأ ةسمخ يف وأ قس وأ ةسمخ نود اميف اهصرخب ايارعلا عيب يف صخر ةي يبنلا نأ
 يأ اًجاتحم لجرلا اهيرع يتلا ةلخنلا يهو ةيرع عمج ايارعلاو ٠ قسوأ ةسمحخ نود : : لاقف دواد

 ةيرع ببسب هتجاح عضومل رمتب يرعلا نم اهترمث عاتبي نأ يرعملل صخرف اهترمث هل لعجي نأ
 يف هلاقاذك ءارعإلا هنم قت قتشا مث « هنم اهارعو ةرمثلا نم اهدرج هنأكفاهترمث بهواذإ هنأل

 دقو «ايارعلا باب : لاقف « اًباب اهل يواحطلا عضو دقو ريك ايارعلا يف مالكلاو  ؟قتئافلا»
 . هل انحرش يف هيف مالکلا تطسب

 نوكي نأ لمتحيو هدصقاذإ هورعي هارع نم ةلوعفم ىنعمب « ةيلعف ةيرعلا : تلق ام لوأف
 يأ تيرعف « مرحتلا ةلمج نم تيرع اهنأك هبوث علخ اذإ يرعي يرع نم ةلعاف ىنعجب «ةيلعف
 دق : يواحطلا لاق ىتح ء ايارعلا ةحص ىلع لدت اهلك ةفلتخم قرطب يواحطلا ركذو «٠ تجرخ
 ملعلا لهأ اهلبقف ءايارعلا عيب , يف ةصخرلا يف ترتاوتو اي هللا لوسر نع راثألا هذه تءاج
 نوكي نأ ايارعلا : موق لاقف « اهليوأت يف اوعزانت نكلو اهنيجم ةحص يف اوفلتخي ملو اعيمج
 تقر ناك اذإ ةتيدلا لهأ ناك دقو رخآ لجرل ريثكلا ليخنلا طسو يف ناتلخن وأ ةلخن هل لجرلا
 كلذ رضيف هلهأب نيتلخنلا وأ ةلخنلا بحاص ءيجيف مهطئاوح ىلإ مهيلهأباوجرخ رامشلا
 بحاصل يطعي نأ ريشكلا لخنلا بحاصل ةي هللا لوسر صخرف «ريثكلا ليخنلا بحاصب
 هلك طئاحلا رق صلخيو هنع هلهأو وه فرصنيل رمث كلذ نم هلام صرخب نرتلخنلا وأ ةلخنلا
 . هيف هلهأو وه نوکیف < ريثكلا لخنلا بحاصل

 . سنأ نب كلام نع لوقلا اذه يور دقو

 موق لاقو . -هللا همحر - ريبج نب دیعسو - هللا همحر- يعازوألا نع ًاضيأ يورو : تلق

 ء اهيلع مايقلا مهيلع بعصيف لخنلا رت مهل لعجي نيكاسملا كلذب اوصخ مهنأ الإ اذه لثم

 دمحأو « ةنييع نب نايفسو نيسح نب نايفس لوق اذهو «ءرمتلا نم اوءاش اجب هوعيبي نأ مهل حيبأف

 وأ ةلخنلا هلام نم ينشتسي وأ ةلخنلا يرعي لجرلا ةيرعلا : موق لاقو - هللا مهمحر- لبنح نبا
 همحر- يراصنألا ديعس نب زيزعلا دبع لوق وهو ءاهصرحخ لثمب اهعيبيف < ء اهلكأب نيتلخنلا
 .-هللا

 عایتبا نودیریو « مهل لام ال ءارقف مرق كلانهو «بطرلا ناوأ يتأي نأ ةيرعلا : موق لاقو

 اهصرخب بطرلا اورتشي نأ مهل هنإف « مهلاومأ نم رت لوضف مهلو سانلا عم هنولكأي بطر

 يف امهدنع ةيرع الو ٠ روث يبأو -هنع هللا يضر - يعفاشلا لوق وهو ‹قسوأ ةسمحخ نوداميف

 امیف لوقي - هللا همحر - ةفينح وبأ ناكو : -هللا همحر- يواحطلا لاقو «بنعلا و ةلخنلا ريغ

 - هللا همحر- ةفينح يبأ نع فسوي يبأ نع ةعامس نبا عمس هنأ ركذي نارمع نب دمحأ تعمس
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 وهو «ذوذجم رمتب يرعملا نم ليخنلا ىلع ام هل ىرعملا عيبي ب نأ هليوأتو ‹ ةغل ةيطعلا :ةيرعلا :انلق

 ادن ارب نوکیف هکلم مل نال ازاجم عی

 س

ف هلخن نم ةلخن رمت لجرلا لجرلا يرعي نأ اندنع كلذ ينعي : لاق
 ودبي ىتح هيلإ كلذ ملسي مل

وأو هبشآ لیوأتلا اذه ناکو ارت هصرخب هناکم هیطعیو . كلذ سبحي نأ هل صحخرف .هل
 اع یل

 فيك راصنألا حدم يذلا ىلإ ىرت الأ « ةيطعلا ىه اغإ ةيرعلا نأل -هللا همحر- كلام لاق

 : لوقيذإ «مهحدم

 حئاوجلا نينسلا يف ايارع نكل ةيبجر الو اهنسب تسيل

 ال اذإ كلام هيلإ بهذ امك ةيرعلا تناك ولف « حئاوجلا نينسلا يف اهنورعي اوناك مهنإ : يأ

 . كلذ فالخب ةيرعلا نكلو « نوطعي امك نوحلصي اوناك اذإ اهب نيحودم اوناك

 لخنلا يف بيع كلذو لمحت الف ةنس لوحتو ةنس لمحت يتلا يهو « اهنس ةلخن : لاقي

 يتلا ةلخنلا يهو « فورحلا رخآ ءايلا ديدشتو ةدحوملا ءابلا حتفو ميحلا حتفو ءارلا مضب ةيبجرلاو

لا يهو ةحئاج عمج حئاوجلاو « هيلع دمتعتل رادج اهلوح ىنبي يأ بجرت
 لاملا حاتجت يتلا ةدش

 . ةحئاجل اب هكلمأ يأ «دحاو ىلع هحاتجاو هلام هحاجأو هلام هللا حاجو « ةنتف وأ ةنس نم

 ادنسم عابت نأ : هلوق ناف اهصرخب نم زبيمتلا ىلع بوصنم ارت اهصرخب عابت نآ : هلوق
 يف زرابلا هريمض تنآو هيف مالكلا نأل < ‹ لخنلا سر ىلع يذلا رمتلا ىلإ عجري ريمض ىلإ

 ا ر ی ی ر ر يو ۰ ةرعشلا عج هنآ یلع اهصرخت

 : هلوق < « اصرخ هلثم اًدوذجم ارت اهصرخب لخنلا س أر ىلع يذلا رمتلا عابي نأ « ايارعلا

 تارا زاجىئا هدام الطر ورىس ىە

 (ةغل ةيطعلا : ةيرعلا : انلق) :م دملاو عاصلا رادقم يف مهفالتخا ىلع قارعلا لهأ دنع ًالطر نونامثو

 . عيبلا نود ةيطعلا ةخللا يف اهانعم ةصخ رلا اهيف يتلا ةيرعلا ينعي :ش

 ضرغلا يأ :ش ( هل ىرعملا عيبي نأ) :م ايارعلا يف صخرو : هلوق ليوأت يأ :ش (هليوأتو) :م

 (ازاجم عیب وهو) : :م عوطقم يآ :ش (ذوذجم رمتب) :م ءارلا رسكب :ش (يرعملا نم ليخنلا ىلع ام) : م

 ىلع ناك كلذ نأ تقلأف فلخلا نع اررحت ءيش هلباقم يف يطعأ ثيح « ةروصلا ىلإ ًرظن :ش

 نأل يأ :ش (هکلمب مل هنال) : :م رادقملا كلذ ىلع ةصحخرلا راصتخا نأ يوارلا نظف «قسوأ ةسمح

 اءرب نوکیف) : :م اعيب نوكي فيكف هضبقي مل هنأل لخنلا سوؤر ىلع يذلا رمتلا كليب مل يرعلا

 جات لاق « هلاعيب ال ءادتبا ارب ذوذجملا رمتلا ءارلا رسكب يرعلا ىطعأ نوكي يأ :ش (ادتہم

 ىلع ناك ام لثم طعأ مثاهرامث نم لك : لاقو « ةرجش ىطعأ هنأل : هللا همحر- ةعيرشلا
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 عويب هذهو < ةسمالملاو ةذبانملاو رجحلا ءاقلإب عيبلا زوجي الو : لاق
 س
 نمثلا هاطعأف اًميش هدبع نم ىلوملا ىرتشا اذإ امك راصو « ناتسبلا يف هلوخد عطقتسي لخنلا
 . ءارشالاب ءادتبا ارب نوکیف

 . حرص :تلق نإف

 رمتلا عيب نع ىهن ویب هللا لوسر نأ يذمرتلا هجرخأ يذلا تباث نب ديز ثیدح يف :تلق
 نآرقلا نأب: بيجأ رمتب رمت عيب ايارعلا نم دارملا نأ ثيدحلا قايس لدف ايارعلا يف صخرو رمتلاب
 . فلتخم امهمكحو ءيشلاب ءيشلا نرقي دقو « مكحلا يف نارقلا ىلع لدي ال مظنلا يف

 نبا نع نايفس نع يعفاشلا نع ينزملا نع يواحطلا هجرخأ راج ثيدح يف ءاج :تلق نإف
 هنأ الإ ءةنبازملا نع ةي هللا لوسر ىهن : لاق - هنع هللا يضر-هللا دبع نب رباج نع جيرج
 عيبلا يه ةيرعلا نأ ىلع لدي عيبلا نم ءانئتسالاو « هنم رثكأب ملسم هجرخأو . ايارعلا يف صخر
 . هيف لصألا هنأل ةقيقحلا ىلع ءانثتسالل المح

 « لثمب ًالثم رمتلاب رمتلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يفاني ريدقتلا كلذ ىلع هنأب : بيجأ
 . هيلع ضاق روهشملاو

 ةسمحخ نوداميف ايارعلا عيب يف صخر - هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح يف :تلق نإف

 فتني مل عيبلا دارملا نكي مل ولو « ةسمخلا قوف ام مكح يفني هنأل عيب هنأ ىلع ليلد اذهو «قسوأ

 . اهقوف اميف ةصخرلا مكح

 ام يفن ىلع لدي ال « ءيشلاب ءيشلا صيصخت نأل كلذ يفني هنأ ملسن ال هنأب : بيجأ

 ام يفن ىلع لدي ملو ءردقلا اذه يف نورعياوناك مهنآ ال ةسمخلا يف صيصختلا ةدئافو «هادع
 . كلذ ىلع ةصخرلا راصتخا نظ يوارلا نأ بيرق نع انركذ دقو « كلذ ءارو

 نم -هللا همحر- ةفينح وبأ هيلإ بهذ ام ىلع رمألا ناك نإ :تلق نإف : يزارتألا لاقو
 . ذئنيح اهيف ةصخرلا ةدئاف امف ايارعلا ريسفت

 ىرعملاو «يرعملل بيطلا لوصح وهو «يواحطلا رصتخم نم انيور ام هتدئاف : تلق

 ءيش نم اًضوعذخأ نم مكح نم ىرعلا جورخو «دعولا يف فالخلا مكح نم ىرعملا جورخو
 .هکلیی مل

 ( ةسمالملاو ةذباتملاو رجحلا ءاقلإب عيبلا زوجي الو) :م : هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 . ةسمالملاو هلوق دعب ةذبانملاو : هلوق ركذ « خسنلا ضعب يفو :ش

 ءاقلإب عيبلا ىلإ اهب راشأ :ش (عويب هذهو) :م كلذ دعب لاق هنأل « حصألا وه اذه :تلق
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 وأ يرتشملا اهسمل اذإف- نامواستي يأ- ةعلس ىلع نالجرلا ضوارتي نأ وهو ةيلهاجلا يف تناك

 ‹ عيبلا مزل ةاصح اهيلع يرتشملا عضو وأ « عئابلا هيلإ اهذبن

 وهو « ةيلهاج ا يف تناك) :م -هللا همحر- ءالعلا انخيش ةخسن يف اذكو « ةذبانملاو ةسمالملاو رجحلا

 ‹ ضيرلا عم ضئارلا لعفك ةلتاخملاو ةارادملا ةضوارملا «برغملا» يفو :ش (نالجرلا ضوارتي نأ

 ‹ تاراجإلا يفو ةلتاخمو ةارادم نع قلخي ال هنأل يرهزألا نع ةضواعمل ا عيب ةضوارملا عيب اهنمو

 (ةعلس ىلع) :م رظن هيف رجلا فرح كرتو اهيف ام رادت يأ « ةعلسلا اضوارت اذإ يرتشملاو عئابلا

 . ضوارتي : هلوقب قلعتم :ش

 موسي ال : هنمو « اهماتسا ىنعمب «يرتشملا اهماسو اهنمث ركذو اهضرع يأ « ةعلسلا عئابلا ماس

 :م ةعلسلا يأ :ش ( اهسمل اذإف) :م برغملا يفاذك «يرتشي ال يأ « هيخأ موس ىلع لجرلا

 (اهيلع يرتشملا عضو وأ « عئابلا) :م يرتشملا ىلإ يأ :ش (هيلإ) :م اهاقلأ يأ :ش (اهذبن وأ يرتشملا)

 : تاليوأت ثالث ةسمالملل : «زيجولا حرش» يفو :ش (عيبلا مزل ةاصح) :م ةعلسلا ىلع يأ :ش

 اذكب اذه كتعب هبحاص لوقيف « ماتسملا هسمليف ةملظ ىف وأ ٠ يوطم بوثب ىتأي هنأ : اهدحأ

 . لطاب عيبلااذهو «١رصتخملا» يف -هللا

 ‹ عيبم وهف يبوث تسملاذإ : يرتشملل عئابلا لوقي نأب اَعيب رسمللا سفن العجي نأ : يناثلاو

 . ويلعتل لا نم هيف امل لطاب اذهو

 دساف وهو سلجملا رايخ طقسو عيبلا بجو دقف هسملي ىتم هنأ ىلع اًنيش هعيبي نأ : ثلاثلاو

 . اًضيأ

 : اًضيأ تاليوأت ثالث ةذبانمللو

 نأ ىلع « يلإ كبوث ذبنتو كيلإ يبوث ذبنا : لوقي نأب بولا ذبن سفن لعجي نأ : اهدحأ

 اذكب اذه كتعب : لوقي نأ :؛رصتخللا» يف - هنع هللا يضر - يعفاشلا ليوأت : يناثلاو

 . عيبلا بجو دقف كيلإ هتذبن اذإ ينأ ىلع

 هب يمرأو باوثألا هذه نم اًبوث كتعب : لوقي نأ وهو « ةاصحلاذبن هنم دارم ا نأ : ثلاثلاو

 يمرت نأ ىلإ رايخلاب كنأ ىلع اذكه اذه كتعب : لوقيوأ « عيبملا وهف تعقو اهيأ ىلعف ةاصحلا

 . لكلا يف لطاب عيبلاف ةاصحلا هذهب
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 عيب نع هاب يبنلا ىهن دقو « رجحلا ءاقلإ ثلاثلاو < ةذبانملا عيب يناشلاو « ةسمالملا عيب لوألاف
 ‹ عيبملا ةلاهجل نيبو نم بوث عيب زوجي الو : لاق . رطخ اب اًقيلعت هيف نالو. ةذبانملاو ةسمالملا
 :لاق . هعورفب هانركذ دقو « اًناسحتسا عيبلا زاج « ءاش امهيأ ذخأي نأ يف رايخلاب هنأ ىلع لاق ولو

 . لكلا هب دارملاو  اهتراجإ الو يعارملا عيب زوجي الو

 عيب نع ةا يبتلا ىهن دقو ءرجحلا ءاقلإ : ثلاثلاو « ةذبانملا عيب : يناثلاو ‹ ةسمالملا عيب : لوألاف) م

 ةذبانملاو ‹ هريغو - هنع هللا ىضر- سنأ ثيدح نم بيرق نعاذه رم دقو :ش ( ةذبانملاو ةسمالملا

 . لكلا لوانتت

 ةذبانملاو ةسمالملا عنم هنع يهنملا نأ ىلإ ريشت باتكلا ةرابعو : -هللا همحر- لمكألا لاقو
 . امهانعم ىف هنأل « امهب قحلم رجحلا ءاقلإ عيبو

 : لاق -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع ةعبرألاو ملسم هجرخأ ثيدح يف ءاج دق :تلق

 ‹ ثيدحلا اذه ىلع -هللا همحر- لمكأالا فقو امو «ةاصحلا عيبو ررغلا عيب نع ايب هللا لوسر ىهن »
 . هلاق يذلا مالكلا ىلع رصتقا كلذلف

 كيلمتلا قيلعت يأ :ش (اًقيلعت) :م عويبلا هذه نم دحاو لك يف نألو يأ :ش ( هيف نألو) م

 ىنعم هيفو : حارشلا تلاق « كالهلا ىلع فارشإلا : رطخلا «برغملا» يفو :ش (رطخلاب) :م
 . رامقلا ىنعم ىلإ هئاضفإل قيلعتلا لمتحي ال كيلمتلا نأل رامقلا

 هنأ ىلع لاق ولو « عيبملا ةلاهحل نيبوث نم بوث عيب زوجي الو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 رفز :لاق هبو ‹زوجيال هنأ سايقلاو :ش (اتاسحتسا عيبلا زاج ءاش امهيأ ذخأي ن يف رايخل اب
 ىتح دحأل هيف فالخ الو نيدبع نم دبعاذكو : يكاكلا لاقو « - امهنع هللا يضر- يعفاشلاو
 نومضم هنأل ةميقلاب نومضم امهدحأ نأل .دحاو لك ةميق فصن نمضي « اتامو امهضبق اذإ
 ةنامألا رايخ تعاشف ءرخآلا نم ىلوأب امهدحأ سيلو « ةنامأ رخآلاو .دسافلا عيبلا مكحب
 . طرشلا رايخ باب يف يأ :ش (هعورفب هانركذ دقو) :م نامضلاو

 الو يعارملا عيب زوجب الو) م :«ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم يآ :ش (لاق) :م

 يعارملاب دارملا يأ :ش (الكلا هب دارملاو) :م هلوقب اذه دمحم لوق فنصملا رسفو :ش ( اهتراجإ
 بطرلا نم باودلا هتعرام لك وهو ءالكآلا دحاو ًألكلاو ءلاحلا ىلع لحملا مسال اًقالطإ
 . شيشحلا نم قاس هل سيل ًالکلا نأ يورو « «برغملا» يف اذك ‹سبايلاو

 ظفل نأل « الكلاب يعارملا فنصملا رسف اغنإو « ألك وهف قاس هل سيل امو قاس هلام : ليقو

 كلذب رسفي مل ولو يعر ردصم ىلعو ألكلا ىلعو ‹ضرألا وهو يعرلا عضوم ىلع عقي ىعرملا
 حيحص اهتراجإو ضرألا عيب نأل « حيحص ريغ وهو زوجي ال اهتراجإو ضرألا عيب نأ مهوتل
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 تدقع اهنألف ةراجإلا امأو « ثيدحلاب هيف سانلا كارتشال هكلمي ال ام ىلع درو هنألف عيبلا امأ

 ال اهنبل برشيل ةرقب رجأتسا نأب كولم نيع كالهتسا ىلع تدقع ولو « حابم نيع كالهتسا ىلع
 . ىلوآ اذهف زوجي

 . نكي مل وأ ًألكلا هيف ناک ءاوس

 هكلمي ال ام ىلع درو هنألف) :م زرحملا ريغ لكلا عيب زاوج مدع امأ يأ :ش ( عيبلا امأ) :م

 يضر- رمع نبا نع هدانسإب ‹ همجعم ىف یناربطلا هاور ام وهو :ش (ثيدحلاب هيف سانلا كارتشال

 نبا هاور «رانلاو ألكلاو ءاملا : ثالث يف ءاكرش نوملسملا » : الع هللا لوسر لاق : لاق -امهنع هللا

 هفعض فيعض وهو شارخ نب هللا دبع هدنس يفو . 0 مارح هنمثو « رانلاو الكلاو ءال : ثالث یف
 . ثيدحلا ركنم هنأ : يراخبلا نعو « ةعرز وبأ

 يأ :ش (ةراجإلا امأو) :م يناربطلا ةياور وحن ةباحصلا نم لجر نع هننس يف دواد وبأ هاورو

 :م زوجي الف :ش (حابم نيع كالهتسا ىلع تدقع) :م ةراجإلا يأ :ش (اهنألف) :م ةراجإلا زاوج مدع

 اذهف زوجي ال اهنبل برشيل ةرقب رجأتسا نأب كولم نيع كالهتسا ىلع) :م ةراجإلا يأ :ش (تدقع ولو)
 لحم نأل «زاوجلا مدع يف ىلوألا قيرطلاب حابم نيع ىلع ةراجإلا زاوج مدع ينعي :ش (ىلوأ

 ةراجإلاب قحتسملا لمحل ةماقإلا ةلآ تناك اذإ الإ « ءاهقفلا قافتاب نايعألا ال عفانملا ةراجإلا

 ةلآ غبصلاو ةروطلاو ةناضحلل ةلآ نبللا نأل «ريطلاو غابصلا راجنتسا يف نبللاو غبصلاك

 . ةلطاب وأ ةدساف تعقو ًالكلا ةراجإ نأ ركذي ملو «غابصلل

 :اولاقو ءاهيف هعتمت ذفنيو ضبقلاب ةرجألا رجآلا كلي ىتح ةدساف اهنآ برشلا يف ركذو

 نأ دارأ اذإ امأ «بايثلا فيفجتو اهب ءالطصالاو رانلا ءوضب عافتنالا مهل نأ اهيف مهتكرش ىنعم

 عافتنالااذكو « -هللا همحر- يرودقلا ركذ اذك « هبحاص نذإب الإ كلذ هل نوكي ال رمجلا ذخأي

 يضارألا يف ةكولمملا راهنألاو ضايحلاو رابآلا نم ءاقتسالاو باودلا يقسو «برشلاب ءاملا نم

 يف لوخدلا نم عني نأ هل نكلو ‹ ةكولمملا يضارألا نم شاشتحالاب عافتنالا كلذكو « ةكرلملا

 نم لجر نع ديز نب نابح نب شادخ يبأ نع نامشع نب زيرح قیرط نم « )۳٤۷۷( دواد وبا هاور (۱)

 نع بشوح نب ماوعلا نع شارخ نب هللا دبع قيرط نم « )۲٤۷۲( هننس يف ةجام نبا هجرخأو «ةباحصلا

 و . ثيدحلا ركنم بشوح نب ماوعلا نع شارخ نب هللا دبع : يراخبلا لاق . اعوفرم سابع نبا نع دهاجم
 ريبج نب ديز نع عيبرلا نب سيق انث ينامحلا ىيحي انث يرتستلا قاحسإ نب نيسحل ا انثدح : لاق يناربطلا هاور

 هنمثو» : هلوق نود ينابلألا خيشلا هححصو . فيعض وهو عيبرلا نب سيق هيفو . اًعوفرم رمع نبا نع
 . )۲٠٠۵( ةجام نبا حيحص رظنا . مارح

CÎ 



 لاقو -هللا همحر- فسوي یبآو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « لحنلا عيب زوجي الو : لاق

 زوجيف اًعرشو ةقيقح هب عفتنم ناويح هنأل يعفاشلا لوق وهو « ازرحم ناك اذإ زوجي : دمحم

 هنأ امهلو . رامحلاو لغبلاک « لکؤي ال ناک نإو « هعیب

 هشحت وأ يقح ىلإ يناصوت نأ امإف اقح كضرأ يف يل نإ : لوقي نأ هريغل ناك عنم نإف هضرأ
 . رهاظ تباث اّذِإ اذه « ناسنإ راد يف عق و لجر بوثك « هذخآ ينعدت وأ يلإ هعفدتف

 ء«طيحملا» يف ركذ « ةياورلا فالتخا هيفف ىقسلاب ضرألا بحاص هتبنأ اذإ امأو
 ركذو « هعيب زاجف « هنذإ ريغب هذخأي نأ دحأل سيلو هكلمي هبحاص نأ : «لزاونلا»و «ةريخذلا»و
 عطقنت اغإو «صنلاب ةتباث لكلا يف ةكرشلا نأل هعيب زوجي ال هنأ - هللا همحر - يرودقلا

 . هعيب زوجي الف ةكرشلا ىلع يقبف « ألكلل هرايخب سيل « هضرأ ىلإ ءاملا قوسو ةزايحخلاب

 وه شيشحلا بحاص ناك نإ « هضرأ يف اًشيشح عاب لجر : «يجلاولولا ىواتف» يفو
 نأ دحأل سيلو « هكلم هنأل هعيب زاج هفلكتب تبثف « شيشحلا لجأل ءاملا اهاقس نأب هتبنأ ىذلا
 تبني شيشحلا ناك نإو « زاج عابف « ءاملا يف هاقلأو كمسلا ذخأ ول امك هنذإ ريغب هذخأي
 «هذخأي نأ سانلا نم دحأ لكل نأ ىرت الأ حابم هنأل هل كولم سيل هنأل هعيب زوجي الف «هسفنب
 نم هب صخأ راص هنأل ءزاج زارحإإلا دعب ءاملا وأ لكلا عاب ول - هللا همحر - ناخ يضاق هركذو

 . هریغ

 يعفاشلا لاق هبو « هرب وأ هرهن ءام الو هضرأ يف الكلا عيب زوجي ال ؛حأ ضيإلا» يفو
 لصأ ىلع هنأل - هللا همحر - يواحطلا هركذاذكهو - مهنع هللا يضر - دمحأو كلامو
 ةأمكلا عيب زوجي ال اذكو « هذخأي ملام هضرأ يف ديصلا عيبك هعيب زجي مل هزرحي مل اميف ةحابإلا
 اذهو لحنلا عيب زوجي الو :لاق ) :م هيمح وأ هرهن يف ةكمسلا عيب كلذكو « اهعلقي مل ام هضرأ يف

 يأ :ش (ًازرحم ناك اذإ زوجي :دمحم لاقو - هللا همحر - فسوي يبآأو- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع

 ةراوكلا يف لحنلا عيب يف- هللا همحر - يعفاشلا بتك يفو :ش ( يعفاشلا لوق وهو ) :م اعومجم
 ةراوكلا يف عمتجا ولو هدهاشي ملاذإ اذه دماح يبأ رايتخا وهو زوجي ال امهدحأ « ناهجو

 فالخلا لحمو ناهجو هل هعیب زاوج يفف « ةراوكلا جراخ هدهاش ول اذکو . هعیب زاج هدهاشو
 :ش ( هنأل ) :م ريبانزلاك ماوهلا نم هنأل عامجإلاب زوجي ال لسعلا ريغ لحن امأ « لسعلا لحن

 ام مدعل :ش ( اًعرشو ) :م هنم ثدحی ام ءافیتساب :ش ( ةقيقح هب عفتنم ناويح) :م لحنلا نأل يأ

 م هلبق اب ةلصاو نإ ةملك :ش ( لكؤي ال ناك نإو هعيب زوجيف ) :م كلذك وهام لكو اًعرش هنع عني

 . فالخ الب زوجي امهعیب نإف :ش ( رامحلاو لغبلاک)

 :ش ( هنأ ) :م- هللا همحر - فسوي يبأو- هللا همحر - ةفينح يبأالو يأ :ش (امهلو ) :م
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 لبق هب اًعفتنم نوکی الف هنیعب ال هنم جرخی اب عافتنالاو ریبانزلاک هعیب زوجی الف ماوهلا نم

 - يخركلا هركذ اذك « هل اعبت زوجي لحنلا نم اهيف ام لسع اهيف ةراوك عاب ول ىتح «جورخلا
 دنعو « ماوهلا نم هنأل؛ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع « زقلا دود عيب زوجي الو .-هللا همحر

 امفيك زوجي -هللا همحر- دمحم دنعو « هل اًعبت زقلا هيف رهظ اذإ زوجي -هللا همحر- فسوي يبأ

 ناكمل زوجي امهدنعو « -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هضيب عيب زوجي الو . هب اًعفتنم هنوکل ناک

 زقلا دود يف امك ٠ -هللا همحر- ةفينح يب عم -هللا همحر- فسوي وبأ :ليقو « ةرورضالا

 :ش ( ريبانزلاك هعيب زوج الف ) :م ضرألا دود يهو ةماه عمج :ش ( ماوهلا نم ) :م لحنلا نأ يأ
 هنآ ملسن ال ينعي هب عفتنم ناویح هلوق نع باوج :ش ( عافتنالاو ) :م غزولاو براقعلاو تايحلاو

 عفتني ال يأ :ش ( هنيعب ال ) :م لسعلا وهو :ش ( هنم جرخي امب ) :م لصحي اغنإ عافتنالاو هب عفتني

 نكل «لاحلا يف امهب عفتني ال ناك نإو امهنإف شحجملاو رهملا نع زارتحا اذه : ليق « لحنلا نيعب

 وه لوقلا اذه لباق : تلق ءهلوقب امهجورخل دعب هيفو : لمكألا لاقو ءامهنايعأب لآملا يف امهب عفتني
 .هخيش- هللا همحر - يكاكلا

 يهو واولا ديدشتو فاكلا مضب :ش ( ةراوك عاب ول ىتح جورخلا لبق هب ًاعفتنم نوي الف ) :م

 «برغملا» يفو « ةققحم لحنلا ةراوك «بيذهتلا» يفو « نيطلا نم تيوتسا اذإ لحنلا لسعم

 مضلاب نيبيرغلا يفو « فاكلا حتفب يرشخمزلا هديقو ديدشت ريغ نم رسكلاب ةراوكلاو ةراوكلا

 عم ضرألا عيب يف امك :ش ( هل اًعبت زوجي لحنلا نم اهيف اب لسع ) :م ةراوكلا يف ىآ :ش ( اهيف ) :م

 :ش (- هللا همحر - يخركلا هركذ اذك ) :م بارتلاب ةطلتخىملا ةرذعلا عيبو برشلا عيبو ‹ برشلا

 . هرصتخم يف

 - فسوي يبأ دنعو « ماوهلا نم هنأل - هللا همحر - ةفينح يبآ دنع زقلا دود عيب زوجي الو ) :م

 دنعو ) :م لبقتسملا يف هب اعفتنم راص هنأل زقلل يأ :ش ( هل اًعبت زقلا هيف رهظ اذإ زوجي - هللا همحر

 :ش ( هب اًعفتنم هنوکل) :م ال وأ زقلا هعم ناک ءاوس يأ :ش ( ناک امفیک زوجی- هللا همحر - دمحم

 ىوتفلا هيلعو- هللا همحر - ديهشلا ردصلا رايتخا وهو :- هللا همحر - دمحأو يعفاشلا لاق هبو

 . (يبوبحملا عماجا»و «ةريخذلا» يف اذك لماعتلل

 دنع ) :م دودلا نوكي هنم يذلا رذبلا وهو « زقلا دود ضيب يأ :ش ( هضیب عیب زوجي الو ) :م

 لاحلا يف مودعم وهو هنم ثدحبي اجب لب هنيعب هب عفتني ال ام هنأل :ش (- هللا همحر - ةفينح- يب

 . (ةرورضلا ناكل زوجي ) :م- هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنعو)

 :م ىوتفلا هيلعو - هللا همحر - دمحأو « هجو يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو :ش

 «زاوجلا مدع یف :ش ( زقلا دود يف امك - هللا همحر- ةفينح ىبأ عم -هللا همحر- فسوي وبأ : ليقو)
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 عيب زوجي الو . ميلستلا رودقم لام هنأل عيبلا زاج < اهميلست نكمأو اهددع ملع اذإ مامحلاو

 یب وبآلا

 كلذكو اعومجم ناك اذإ لحنلا عيب - هللا همحر - دمحم زاجأ : - هللا همحر - يخركلا لاقو

 - دمحم ناکو « هتقو يف هلجأ لعجو «زقلا هتقو ىف ناك اذإ هيف ملسلاو هعيب زوجي « زقلا دود

 ماوه عيب نأ ىلعاوعمجأو اًضيأ- هللا همحر - يخركلا لاقو « هلتق نم نمضي - هللا همحر

 بضلاو لعل او ذفانقلاو ةياطقلاو غزولاو « براقعلاو « تايحلااهنمو « زوجي ال ضرأللا

 .اهلك ضرألا ماوهو

 الإ كلذ ريغو فحالسلاو ناطرسلاو عدافضلا نم رحبلا يف ءيش عيب زوجي ال : اولاقو

 قروودحاو نم دودلا ناك اذإ : هللا همحر نسحلا نب دمحم لاق :«سانجألا» يفو « كمسلا

 ول كلذكو زوجي ال رثكأ وأ لقأ وأ نافصن امهنيب زقلا نوكي نأ ىلع رخآ نم لمعلاو هنم توتلا

 امأ نافصن امهنيب وهو امهنم لمعلاو امهنم ضيبلا ناك اذإ زوجي امنإ «زوجي ال امهنم لمعلا ناك
 . زوجي ال نيئلثلاو ثلثلا ىلع امهنيب رذبلا ناك اذإ

 فصنلاب قيلغلا رذب وهو زقلا رذب تطعأ ةأرما : هاواتف ىف - هللا همحر - ىجلاولولا لاقو

 ةبحاص ىلع اهلو اهرذب نم ثدح هنأل رذبلا ةبحاصل قيلغلاف « كردأ ىتح هيلع تماقف ةأرما
 ثداحلا نوكيل فلعلاب ناسنإ ىلإ ةرقبلا عفد اذإ اذه ىلعو اهلثم ةرجأو قاروألا ةميق رذبلا

 لئلا ةرجأو فلعلا نمث ةرقبلا بحاص ىلع هلو ةرقبلا بحاصل هلك ثداحلاف فصنلاب امهنيب

 . فصنلاب ضيبلا نوكيل ةجاجدلا عفد اذإ كلذكو

 يفو :ش ( ميلستلا رودقم لام هنأل عيبلا زاج ءاهميلست نكمأو اهددع ملع اذإ مامحلاو ) :م

 ىلع ردقيو هتيب ىلإ دوعي اًتجاد ناك نإ « ءاوهلا يف ريطي ًاريط عاب ول : «ناخ يضاق ىواتف»

 . جربلا يف مامحلا عيب اذكو ء الف الإو هعيب زاج فلكت ريغ نم هذخأ

 - هللا همحر - يعفاشللو ‹ رئاطلا مامحلا عاب ولو :- هنع هللا يضر -يعفاشلا لاق هبو

 مهرثكأ دنعو « دوعلا رابتعال زاوجلا حصألا - هللا مهمحر - هباحصأ ضعب دنعف ناهجو هيف

 هنأكف ءاوهلا يف ريطلا عيب الو : هلوق دنع اهركذ ةلأسملا هذه عضو قح ناكو « زاوجلا مدع حصألا

 .(ريغصلا

 -هللا همحر - رمع نبا نعو « ةعبرألا ءاهقفلا عامجإباذهو :ش ( قبآلا عيب زوجي الو ) :م

 نسحلا یورو ‹«هعضوم فرع ول هعیب زوجي - هللا همحر - نیریس نب دمحم نعو «هعيب زوجي

 ‹ ملعلا يف افلتخا ولو يرتشملا ملع اذإ اذه لبق هعيب زوجي هنأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع
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 نأل ؛ هدنع هنأ معز لجر نم هعيبي نأ الإ : لاق ‹ هميلست ىلع ردقي ال هنالو « هنع ةَ يبنلا يهنل

 ‹« يرتشملا قح يف قبآ ريغ اذهو « نيدقاعتملا قح يف اًقبآ نوكي نآ وهو « قلطم قبآ عيب يهنملا
 دقعلا درجمب اًضباق ريصي ال مث « عنالا وهو ميلستلا نع زجعلا ىفتنا يرتشملا دنع ناك اذإ هنألو
 ‹ عيبلا ضبق ق نع برت ال ةئامألا ضيقو «هدنع تاما هلل هلخأ دنع دهشأ ناكو « هدي يف ناك اذإ

 نالف دنع وه : لاق ولو بصغ ضبق هنأل اًضباق ريصي نأ بجي ذخألا دنع دهشي مل ناك ولو

 عاب ولو ‹ هميلست ىلع ردقي ال هنألو « نيدقاعتملا قح يف قبآ هنأل ؛ زوجي ال هعابف « ينم هعبف
 . قابإلا نم داع مث قبآلا

 . هعيب زوجيف ةجاح يف لسرملا دبعلا امأو عئابلل لوقلاف
 هننس يف ةجام نبا هاور ام وهو قبلا عيب يف يأ :ش (هنع ةي يبنلا يهنل) :م «طيحملا» يف اذك

 نعو« مسقت ىتح مناغملا ءارش نعو < قبآ وهو دبعلا ءارش نعو اهعورض يف ام عيب نعو عضت یتح

 . هوفعضو أ" «يصاقلا ةبرض نعو « ضبقت ىتح تاقدصلا ءارش

 هنأ الإ اعوفرم -هللا همحر- يردخلا ديعس يبأ نع هدنسم يف هيوهار نب قاحسإ هاورو

 ميلست يآ :ش ( همیلست ىلع ردقی ال هنالو) :م ءارشو :هلوق ضوع یبآ وهو دبعلا عیب نعو : لاق

 هنأ معز لجر نم ) :م قبلا يأ :ش (هعيبي نأ الإ ) :م - هللا همحر - دمحم يآ :ش ( لاق ) :م قبآلا

 ريغ اذهو ‹ نيدقاعتملا تح يف اًقبآ نوكي نأ وهو « قلطم قبآ عيب) :م ثيدحلا يف :ش ( يهنملا نأل هدنع

 .-هنع هللا ىضر- ىعفاشلا لاق هبو « همعز ىف هدنع هنأل :ش (يرتشم ا قح يف قبآ

 :ش (عناملا وهو ميلستلا نع زجعلا ىفتنا يرتشملا دنع ناك اذإ) :م قبآلا نألو يأ :ش (هنألو) :م

 اذإ دقعلا درجمب اًضباق) :م يرتشملا يأ :ش (ریصی ال مث) :معيبلا نم عناملا وه ميلستلا نع زجعملا يآ

 :م ىلوملا ىلع هدري الو « درلل هذخأ هنأ ذخألا دنع دهشأ يأ :ش (هذخآ دنع دهشأ ناکو هدي يف ناک

 :م ةنامألا كلهف ىلوملا دي ىلإ لوصولا لبق كله ولاذهلو :ش ( هدنع ةنامأ) :م ريصي :ش (هنأل)

 دهشي مل ناك ولو) :م ىلعألا نع بوني ال ىندألا نأل :ش ( عيبلا ضبق نع بوني ال ةنامألا ضبقو)

 بصغلا ضبقو :ش (بصغ ضبق هنأل اًضباق ریصي نأ بجی) :م ضبقلا دنع هباوص :ش (ذخألا دنع

 . نامض ضبق وهو عيبلا ضبق ق نع بونیف « نامض ضبق

 «نيدقاعتملا قح يف قبآ هنأل زوجي ال هعابف ينم هعبف نالف دنع) :م قبلا يأ :ش (وه : لاق ولو) :م

 (قابإلا نم داع مث) :م لجر نم :ش (قبآلا عاب ولو) :م قلطم قبآ هنأل :ش (همیلست ىلع ردقی ال هنألو

 وهو ءاوهلا يف ريطلا عيبك ةيلحملا مادعنال ًالطاب عقو هنأل دقعلا كلذ متي ال يرتشملل هملسو :ش

 . هجیرخت مدت ()
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 عناملاو « ةيلاملا مايقب دقعنا دقعلا نأل ؛ خسفي مل اذإ دقعلا متي هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو

 همحر- دمحم نع ىوري اذكهو « عيبلا دعب قبأ اذإ امك « ميلستلا نع زجىعلا وهو « عفترا دق

 . رهاط بورشم هنأل هعيب زوجي : يعفاشلا لاقو « حدق يف ةأرما نبل عيب زوجي الو : لاق . -هللا

 رهاظ يف قرف الو « عيبلاب لاذتبإلا نع نوصم مركم هئازجأ عيمجب وهو يمدآلا ءزج هنأ انلو

 زوحي هنأل ةمألا نبل عيب زوجي هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو« ةمألاو ةرحلا نبل نيب ةياورلا

 هنأل ؛ هيف قر الف نبللا امأف ءاهسفن لح دق قرلا :انلق . اهئزج ىلع اذكف « اهسفن ىلع دقعلا داريإ

 اذإ دقعلا متي هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو) :م -هللا مهمحر- خلب خياشم ذخأ هبو ةياور رهاظ

 دقعلا يضاقلا خسفي ال نأ طرتشي نكلو <« دقعلا متي هقابإ نم دبعلا داع اذإ ينعي :ش ( خسفي مل

 :ش (ةيلاملا مايقب دقعنا دقعلا نأل) :م ديدحلا عيبلا نم ذئنيح دب الف كلذ لبق هخسف نإو « هدوع لبق

 نع زجعلا) :م عناملا يأ :ش (وهو عفترا دق) :م زاوجلا نم :ش (عناملاو) :م كولم لام قبلا نأل

 نم ةعامجو -هللا همحر- يخركلا ذخأ هبو :ش (عيبلا دعب قبأ اذإ امك) :م راصف :ش (ميلستلا

 . يباجيبسألا هركذاذك « خياشملا

 هللا يضر- ةفينح يبأ نع يور ام لثم ينعي :ش (-هللا همحر- دمحم نع یورب اذکهو) :م

 زوجي الو يأ :ش (ةأرما نبل عيب زوجي الو) :م : ريغصلا عماجلا يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م -هنع

 نب مساقلا وبأو « ةياور يف -هللا همحر- دمحأو -هللا همحر- كلام لاق هبو « ةأرما نبل عيب

 همحر- يكاكلا لاق :ش (حدق يف) :م هدنع سجن هنأل -هللا همحر- يعفاشلا باحصأ نم راسي

 مالكلا جرخأ هنكلو « حدق يف هنوك ىلع ةفوقوم ريغ هعيب ةمرح نإو يقافتا حدقلا ركذ : -هللا

 ‹ حدقلا يف هعيب زاوج مهوتل هركذي مل ول هنأل ديفم ديق اذه نأ حصألاو : لاق مث ةداعلا جرخم

 عرضلا يف زوجي ال هنإف « تاناويحلا رئاس نبل يف مكحلا وه امك عرضلا يف هنوكل زوجي ال اغنإو

 . ةينالا نم هريغ يفو حدقلا يف زوجيو

 . «ضماوغلا فشك» يف -هللا همحر- رفعج وبأ مامإلا راش هيلإو

 ةسجن اهنإف رمخلا نع رهاطلاب زرتحا :ش (رهاط بورشم هنآل هعیب زوجي : يعفاشلا لاقو) م

 نع نوصم مركم هئازجأ عيمجب )م يمدآلا يأ :ش (وهو يمدآلا ءزج هنآ انلو) :م اهعیب لحي الف

 . عيبلا ببسب ةناهإلا نع ظوفحم يأ :ش (عيبلاب لاذتبالا

 عیب زوجي هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو « ةمألاو ةرحلا نبل نيب ةياورلا رهاظ يف قرف الو) :م

 قرلا:انلق) :م لكلاب ءزجلل ارابتعا :ش (اهئزج ىلع اذكف اهسفن ىلع دقعلا داريإ زوجي هنأل ةمألا نبل

 هيف ققحتي لحمب صتخي هنأل) :م يمكح فعض قرلا نأل :ش (هيف قر الف نىللا امأف ‹ اهسفن لح دق
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 سجن هنأل ريزنفلا رعش عيب زوجي الو : لاق . نبللا يف ةايح الو يجحلا وهو هدض يه يتلا ةوقلا

 ىتأتي ال لمعلا كلذ نإف ‹ ةرورضلل زرخلل هب عافتنالا زوجيو « هل ةناهإ هعيب زوجي الف نيعلا ٠
 يبأ دنع « هدسفأ ليلقلا ءاملا يف عقو ولو . عيبلا ىلإ ةرورض الف لصألا حابم دجويو هنودب

 هتراهط ليلد هب عافتنالا قالطإ نأل هدسفی ال -هللا همحر- دمحم دنعو «-هللا همحر- فسوی

 ةلاحو لامعتسالا ةلاح يف الإ رهظت الف ةرورضلل قالطإلا نأ -هللا همحر- فسوي يبألو

 . اهرياغت عوقولا

 هانعمو :ش (يجلا) :م لحملا يأ :ش (وهو) :م قتعلا ينعي قرلا دض يأ :ش (هدض يه يتلا ةوقلا

 . نادض امهو دحاو عوضوم ىلع نابقاعتت ناتفص امهنآ

 نع: باوحلاو ‹ عوضوملا ءافتنال قتعلا الو قرلا هيلع دري الف :ش (نبللا يف ةايح الو) :م

 . ةرورضلا لاح ىف وأ اًقلطم اًبورشم هنوك هب دارملا نأ رهاط بورشم : هلوق

 ةرورضلا دنع ءاذغ هنأل ملسم يناثلاو « هبرش مرح هنع ىنغتسااذإ هنألف عونم «لوألاو

 . هعيب زوجي الف لاب تسیلو

 (ريزنخلا رعش عيب زوجي الو) :م «ريغصلا عماحلا» يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش (لاق) :م

 :ش (هعيب زوجي الف نيعلا سجن) :م ريزنخلا نل يأ :ش (هنال) :م -هللا مهمحر- ةمئألا قافتاب :ش

 رعشي عيبلا زاوجو لحملا ءاوهك رعشلا يف ةساجنلا نأل رمخلاك :ش (هل ةناهإ) :م هرعش عيب يأ

 .هزازعإب

 ىتأتي ال لمعلا كلذ نإف ةرورضلل زرخلل) :م ريزنخلا رعشب يأ :ش (هب عافتنالا زوجيو ) :م

 رطخلا طوقسو فيفختلا تابثإ ىف دكآ ةرورضلاو هنودب ىتأتي ال زرخلا لمع نأل يأ :ش (هنودب

 نأل ةرورضلا دنع ىلوأ ناك هرعشب عافتنالاف « صنلاب ةرورضلا دنع زئاج همحلب عافتنالاو

 . ال اهمحلو رهاط ةتيملا رعش نأ ليلدب هنم فخ رعشلا

 ريرقتو هعيب زوجي نأ ىغبني كلذك ناك اذإ :لاقي امع باوج :ش ( لصألا حابم دجويو) :م

 ناك اذإ : ليق اذه ىلعو :ش (عيبلا ىلإ ةرورض الف ) :م لصألا حابم دجوي ريزنخلا رعش نأ باوجلا

 تناك نإ :ثيللا وبأ لاقو « عئابلل بيطي ال نمشلا نكل « هعيب زاج عيبلاب الإدجويال

 «- هللا همحر- فسوي يبأ دنع « هدسفأ ليلقلا ءاملا يف) :م ريزنخلا رعش يأ :ش ( عقو ولو) :م

 ال ءاملا يف رهاطلا عوقوو :ش (هتراهط ليلد هب عافتنالا قالطإ نأل هدسفي ال -هللا همحر- دمحم دنعو

 (رهظت الف ةرورضلل) م زاوجملا قالطإ يأ :ش (قالطإلا نأ-هللا همحر- فسوي يبألو) :م هسجني

 لامعتسالا ةلاح رياغت يأ :ش (اهرياغت عوقولا ةلاحو لامعتسالا ةلاح يف الإ) :م ةرورضلا يأ :ش
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 نوكي نأ زوجي الف ‹ لذتبم ريغ مركم يمدآلا نأل هب عافتنالا الو ناسنإلا رعش عيب زوجي الو
 «...ةلصوتسملاو ةلصاولا هللا نعل» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو« الذتبم اناهم هئازجأ نم ءيش

 ‹ نهبئاوذو ءاسنلا نورق يف ديزيف ربولا نم ذختي اميف صخري امغنإو. ثيدحلا

 . مهردلا ردق نم رثكأ ناك نإو ريزنخلا رعش عم اولصي نأ ةنكاسلل سأب الو

 نع ةياور الإ ءاهقفلل هيف فالخ الو :ش (هب عافتنالا الو ناسنإلا رعش عيب زوجيالو) :م

 قلح نيح لڳ يبنلا نأ » « يور اجب ًالالدتسا « يمدآلا رعشب عافتنالا زوجي -هللا همحر-دمحم

 . '«هباحصأ نیب هرعش مسق هسأر

 هلوق وه رهاظلا ههجو «هب كربتي ال سجنلا ذإ « لعف ام اًسجن ناك ولو هب نوکربتی اوناکو
 ةمجعم اب ينعي لاذلا رسكب : - هللا همحر- يكاكلا لاق :ش (لذتبم ريغ مركم يمدآلا نأل) :م

 لاذلا حتفب :ش ( الذتبم اًناهم هئازجأ نم ءيش نوکي نأ زوجي الف) :م هسفن نواهتب كراتريغ هانعمو

 . ةناهإلا مزلي اليك

 .ةلصوتسملاو ةلصاولا هللا نعل) :م : ايب يبنلا لاق دقو يأ :ش (مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو) :م

 دبع ثيدح نم مهلك مهبتك يف -هللا مهمحر- ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش (ثيدحلا

 ةلصاولا هللا نعل » :لاق يك هللا لوسر نأ -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا
 . ىهتنا ١ ةمشوتسملاو ةمشاولاو ةلصوتسملا

 ةلصوتسملاو ءاسنلا رعشب رعشلا لصت ىتلا ىه ةلصاولا : -هللا همحر- :دواد وبأ لاقو

 ء اهب لومعملا ةمشوتسملاو دادم وأ لحكب اههجو يف ناليخلا لعجت يتلا ةمشاولاو اهب لومعملا

 اذك ‹« حضاو ريغ هتماركل هب عافتنالاو ناسنأإلا رعش عيب عنم ىلع ثيدحلااذهب لالدتسالاو

 . ليف

 يف نعللا قاقحتساو هب عافتنالا زاوج مدعو عيبلا زاوج مدع ىعدملا نأل هب حضاو :تلق

 اغإو) :م عيبلا زاوج مدع ىلع لدي عافتنالا زاوج مدعو هب عافتنالا زاوج مدع ىلع لدي لصولا

 ‹« ةصخر وهو ليباوقلا ذاختا وهو :ش (نهبئاوذ ءاسنلا نورق يف ديزيف ربولا نم ذختي اميف صخري

 لاقو . ليوطتلاب نهبئاوذ يفو ريثكتلاب نهروعش لوصأ يف ديزيل لمجلا ربو نم ذختي وهو
 .اهرعش نم ةآرملااهرهشت ام لباوقلا : يرهوجلا

 هسأر قلحو هكسن رحنو ةرمجلا ىمر امل ةي يبنلا نأ كلام نب سنأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا هجرخأ (۱)

 هقلحا لاقف رسيألا قشلا هلوان مث هايإ ءاطعأف يراصنألا ةحلط ابأ اعد مث هقلحف نيألا هقش قالحلا لوات

 . سانلا نيب همسقا لاقو ةحلط ابأ هاطعأف
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 اوعفتنت ال» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق « هب عفتنم ريغ هنأل ؛ غبدت نأ لبق ةتيملا دولج عيب الو :لاق

 عافتنالاو اهعيبب سأب الو . ةالصلا باتك يف رم ام ىلع « غوبدملا ريغل مسا وهو .«باهإب ةتيلا نم

 ةتسيملا ماظع عيبب سأب الو . ةالصلا باتك يف هانركذ دقو « غابدلاب ترهط اهنأل غابدلا دعب اهب

 مدعل توملا اهلحب ال ةرهاط اهنأل ؛ هلك اذهب عافتنالاو اهربوو اهرعشو اهنرقو اهفوصو اهبصعو

 ‹ لبق نم هانررق دقو ةايحلا

 نأ لبق ةيملا دولج عيب الو) :م :«ريغصلا عماجل ا» يف - هللا همحر- دمحم يأ :ش (لاق) :م

 الب زوجي غبدلا دعب نأل غبدت نأ لبق : هلوقب ديق ةغابدلا لبق اهعيب زوجي الو يأ :ش (غبدت

 . ءاهقفلا نيب فالخ

 بوشلاك هعيب زوجي كلذ لشمو « تاموسدلا لاصتاب ةرواجم اهتساجن :ليق نإف
 اهنإف بوثلا ةساجن فالخب دلجلا نيعك وهف غابدلاك ليازت مل امف ةيقلخ اهنأب : بيجأ «سجنلا

 . ةغابدلا لبق ةتيلا دولجب يأ :ش (هب عفتنم ريغ هنأل) :م بوثلا لوصأ مكح ريغتي الف ةرواجل اب

 اذه :ش (باهإب ةتيلا نم اوعفتنت ال) :م : ةَ يبنلا لاق يأ :ش (مالسلاو ةالصلا هيلع لاق) م

 ىلإ بتك هنآ » ةئ يبنلا نع ميكع نب هللا دبع ثيدح نم -هللا مهمحر- ةعبرألا هاور ثيدحلا

 .  بصع الو باهإب ةتيملا نم اوعفتنت ال نأ رهشب هتوم لبق ةنيهج

 م كانه هيف مالكلا انطسبو هب ءوضولا زوجي يذلا ءاملا باب يف ةراهطلا باتك يف مدقت دقو

 اهب عافتنالاو اهعيبب سأب الو ةالصلا باتك يف رم ام ىلع « غوبدملا ريغل مسا) :م باهإلا يأ :ش (وهو)

 . تاراهطلا باتك يف الإ ريب ملو :ش (ةالصلا باتك يف هانركذ دقو « غابدلاب ترهط اهنأل غابدلا دعب

 :ش (هلك اذهب عافتنالاو اهربوو اهرعشو اهنرقو اهفوصو اهبصعو ةتيملا ماظع عيبب سب الو) :م

 م ءايشألا هذه نأل يأ :ش (اهنأل) :م هلبق تاروكذملا ىلإ هب راشأ هلك كلذب خسنلا ضعب يفو

 (لبق نم هانررق دقو) :م ةايحلا لحم يف الإ لحي ال توملا نأل :ش (ةايحلا مدعل توملا اهلحي ال ةرهاط)

 : هلوقب ةراهطلا باتك يف لب كلذك سيلو : ةالصلا باتك ىف -هللا همحر- ىكاكلا لاقو :ش

 اًطوسبم فالخلا نم هيف اب كانه انملكت دقو رهاط اهمظعو ةتيلا رعشو

 ۰ )۱٤۱۳( يذدمرتلاو )۳۹ ٣١ ۳ ۳ ۳ ۰۳۹۹۲) يئاسنلاو (؛ )۳٤۷١« ٢ دواد وأ هاور )۱

 ميكع نب هللا دبع نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع ةبيتع نب مكحلا قيرط نم « )۲۹٠١( ةجام نباو
 .اعوفرم

 هنأب يقهيبلا دنع هحيرصتب ةروبجم يب يبنلاو ميكع نب هللا دبع نيب عاطقنالا ىوعدو « حيحص هدانسإو :تلق

 ثيدح نيبو هنيب ضراعت الو . مهل بتك نيذلا يب يبنلا باحصأ مهو ةنيهج نم انل ةخيشم انثدح : لاق

 ء دلجلاب عافتنالا نع يهن اذهو غبدلا دعب دلجلا وهو باهإلاب عافتنالا يف صخر ةنوميم ثيدحو « ةنوميم

 . هللا هظفح ينابلألا ةمالعلا هححص ثيدحلاو « ةنوميم ثيدح نم ءزج هنأ تدجول تلمأت ولو
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 همظع عابي ىتح عابسلا ةلزنمب «امهدنعو -هللا همحر- دمحم دنع نيعلا سج ريزننل-اك ليفلاو
 عابف «هدحو ولعلا طقس وأ اطقسف ‹ رخآل هولعو لجرل لفسلا ناك اذإو : لاق. هب عفتتنيو
 لحملا وه لاملاو « هزارحإ نكي ام لاملا نأل لامب سيل يلعتلا قح نأل زجي مل «هولع ولعلا بحاص

 وهو « ةياور يف ادرفنمو « تاياورلا قافتاب ضرألل اًَعبت هعيب زوجي ثيح برشلا فالخب عيبلل
 هنأل ؛ -هللا مهمحر- خلب خیاشم رایتخا

 زوجي الو اًقلطم هعيب زوجي الف :ش ( - هللا همحر- دمحم دنع نیعلا سجن ریزنئلاک لیفلاو) :م
 يبأو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يأ :ش (امهدنعو) :م ريزنخلا نم عون هنأل هب عافتتنالا

 عاب یتح) :م ريزنخلاك نيعلا سجنب سيل ينعي :ش (عابسلا ةلزنم) :م < - هللا همحر -فسوي

 . كلذ ريغو لمحلاو بوكرلا يف ليفلاب يأ :ش (هب عفتنيو همظع
 نع هحيحص يف -هللا همحر- يراخبلا هركذ امل مظعملا ىلإ ريمضلا عجري نأ زوجيو

 ءاملعلا فلس نم اسان تكردأ هريغو ليفلا وحن ىتوملا ماظع يف : لاق -هللا همحر- يرهزلا

 سب ال : ميهاربإو -هللا همحر- نيریس نبا لاقو ءاًسأب نوري ال اهب نونهديو اهب نوطشتمي
 . جاعلا ةراجتب

 ملو هعيب زاوج ىلعاوعمجأف ليفلا امأو : هرصتخم» يف -هللا همحر- يخركلا لاقو

 نم تاراهطلا باب يف ركذ نكلو « «نويعلا باتك» يف عويبلا يف ركذ كلذكو « فالخلا ركذي

 مل هدلج غبد اذإو « ةاكزلا هيلع عقي ال ليفلا : لاق هنأ -هللا همحر- نسحلا نب دمحم نع نويعلا
 ماظع عيبب سأب ال : لاق - هللا همحر- ةفينح يبأ نع جحلا باتك يف دمحم نع يورو . رهطي

 اذه وحن-هللا همحر - فسوي يبأ نع يورو « غبد اذإ اهدلج كلذكو ةتيملا نم اهريغو ليفلا

 يفو تلص ةأرما يف -هللا همحر- دمحم نع متسر نب ميهاربإ ةياور اًضيأ « نويعلا » يف ركذ

 . ةاكزلا اهيلع عقي هنأل ةمات اهتالصف بطعش وأ دسأ وأ بلك نم اهيف ةدالق اهقنع

 هولعو لجرل لفسلا ناك اذإو) :م :“ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش (لاق) :م

 :ش (لامب سيل يلعتلا قح نأل ؛ زجي مل « هولع ولعلا بحاص عابف هدحو ولعلا طقس وأ « اطقسف رخآل

 :ش (عيبلل لحما وه لاملاو ء هزارحإ نكمي ام لاما نأل) :م لاب سيل ءاوهلاو ءاوهلاب قتلعتي هنأل

 :ش (برشلا فالخب) :م قبي ملو مئاقلا ءانبلا رابتعاب مادهنالا لبق زوجي اغإو لحمب سيل ءاوهلاو

 مل اًضرأ ىرتشا اذإ : برشلا باتك يف لاق اذهلو «ضرألا قح برشلا : لاقي امع باوج اذه
 . زوجي ال نأ يخبني برش هل نکی

 :ش ( ادرفنمو « تاياورلا قافتاب ضرألل اًعبت هعيب زوجي ثيح) :م برشلا فالخبب :هلوقب باجأف
 (هنأل - هللا مهمحر- خلب خياشم رايتخا وهو « ةياور يف) :م ادرفم هنوك لاح اًضيأ هعيب زوجيو يأ
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 : لاق . برشلا باتك يف هركذن ام ىلع نمثلا نم طسق هلو فالتإلاب نمضي اذهلو ءاملا نم ظح

 قيرطلا ةبقر عيب : نيهجو لمتحت ةلأسملاو « لطاب هتبهو ءاملا ليسم عيبو ءزئاج هتبهو قيرطلا عيبو

 مولعم قيرطلا نأ نيتلأسملا نيب قرفلا هجوف لوألا ناك نإف « ليئستلاو رورملا قح عيبو « ليسملاو

 « ءاملا نم هلغشي ام ردق ىردي ال هنأل لوهجمف ليسملا امأو « اًمولعم اًضرعو ًالوط هل نأل

 ءيش عيب وأ نيعلا عيب برشلا عيب ناكف نيع ءاملاو :ش ( ءاملا نم ظح) :م برشلا نأل يآ :ش

 ضرألا يف اًمودعم ءالا ناك اذإ زوجي ال نأ يغبني اذه ىلعف : ليق نإف « نيعلاب قلعحي

 . عانصتسالاو ملسلا يف امك هدوجو ةيضرعب وأ ةرورضلل زوج اغنأب : بيجأ

 هضرأ لجر ىقس نأب :ش (فالتإلاب نمضي) :م ءاملا نم اًح برشلا نوكلو :ش (اذهلو) :م

 -هللا همحر- مالسإلا خيش ةياور ىلعو -هللا همحر- يودزبلا ةياور وهو « نمضي هريغ برشب

 . عمجلا لبق نمضي الو هفلتآ مث ءاملا عمج اذإ نمضي : ليقو نمضي ال

 : لاق -هللا امهمحر- فنصملا نبا نيدلا لامج مامإللا نع لقنو ناتياور ةلأسملا يف :ليقو

 فالتإلاب نامضلاب لوقلل هجو الو ءاضقلا دعب عجر مث رخآلا هب دهشي نأب نوكي نأ فالتإلاو

 ىلإ هجو الو برشلا قح عني وأ يقسلاب نمضي نأ امإ اهريغب نمض ول هنأل ةروصلا هذه ىوس

 ببسب سيل ريغلا قح عنم هنأل يناثلا ىلإ هجو الو « ثيدحلاب سانلا نيب كرتشم ءاملا نأل لوألا

 :ش (نمثلا نم طسق) :م برشلل يأ :ش (هلو) :م دجوي ملو ريغلا كلم عنم ببسلا لب نامضلا

 لاق :ش (برشلا باتک يف هركذن ام یلع) :م امهيلع نمثلا عقي رهن اهيفو ضرأ تعيب اذإ ينعي

 . (طوسبملا» يف يأ -هللا همحر- :يزارتألا

 ةغيصب هركذنام ىلع خسنلا ضعب يفو هركذام ىلعاهيف يتلا ةخسنلا ىلع اذه :تلق

 اهركذ يتلا برشلا لئاسم برشلا باتك يف هلوق نم دارملا نوكي ةخسنلا هذه تحص نإف «عمجل ا

 . تاوملا ءايحإ باتك يف راهنألا ىربك يف

 ٠ زئاج هتبهو قيرطلا عيبو) :م : ريغصلا عماج »يف -هللا همحر-دمحم لاق يأ :ش (لاق) :م

 م : -هللا همحر- فنصملا لاقو -هللا همحر- دمحم ظفل اذه :ش (لطاب هتبهو ءاملا لیسم عيبو

 :ش (لوألا ناك نإف « ليئستلاو رورملا قح عيبو « ليسملاو قيرطلا ةبقر عيب : نيهجو لمتحت ةلأسملاو)

 ليسم عيبو قيرطلا ةبقر عيب امهو :ش (نيتلأسملا نيب قرفلا هجوف) :م ليسملاو قيرطلا ةبقر عيب وهو

 رادقم هضرع نإف :ش (اًمولعم اًتضرعو لوط ) :م قيرطلل يأ :ش (هل نأل مولعم قيرطلا نأ) :م ءاملا

 :م ءاملا ليسم يأ :ش (ليسملا امأو) :م عيبلا زوجيف ابلاغ ةذفانلا ةكسلا ىلإ هلوطو رادلا باب

 ءاملا ةلقب فلتخي هنأل ليسملا لغشي ام ردق يأ :ش (ءاملا نم هلغشي ام ردق یردی ال هنأل لوهجمف)

 . زاج هدودحو هعضوم نيبو ءاملا ليسب ضرألا ةبقر عاب ول یتح « هترثکو
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 نأ ليثستلا قح نيبو هتيب امهادحإ ىلع قرفلا هجوو « ناتياور رورملا قح عيب يفف يناثلا ناك ناو

 يلعتلا قح ريظن وهف حل سلا ىلع ليسملا امأ . قيرطلا وهو مولعم لحم هقلعتل مولعم رورملا قح
 ىدحإ ىلع- يلعتلا قحو رورما قح نيب قرفلا هجوو هلحسم ةلاهسجب لوهجسم ضرألا ىلعو
 قلعي رورملا تح امآ « عفانملا هبشأف ءانبلا وهو ىقبت ال نيبعب قلعتي يلعضلا قح نأ -٠ نيتياورلا

 امهنيب عيب الف مالغ وه اذإف ةيراج عاب نمو : لاق . نايعألا هبشأف ضرألا وهو ىقبت نيعب

 :ش (ناتياور رورملا قح عيب يفف) :م ءاملا ليسم قحو رورملا قح وهو :ش (يناثلا ناك نإو) :م
 باتك ةياور ىرخألاو « هتلاهجمل -هللا همحر- يخركلا ذخأ هبو زوجي ال تادايزلا ةياور امهدحأ
 ىلع يأ :ش (امهادحإ ىلع قرفلا هجوو) :م -هللا مهمحر- خياشملا ةماع ذخأ هبو زوجي ةمسقلا
 قح نيبو) :م ةياورلا هذه ىلع هعيب زاج ثيح رورملا قح نيب يأ :ش (هنيب) :م نيتياورلا ىدحإ

 :ش (قيرطلا وهو مولعم لحم هقلعتل مولعم رورملا قح نأ) :م ًالصأ هعيب زجي مل ثيح :ش (ليئستلا
 .( حطسلا ىلع ليسملا امآ) : :م ردقلا مولعم هنأل

 زوجي ال يلعتلا قح عيبو : :ش ( يلعتلا قح ريظن وهف) :م حطسلا ىلع ليسملا قح ام يأ :ش
 ةلاهمل لوهجم ) :م ضرألا ىلع ناك نإ ليسملا قحو يآ :ش ( ضرألا ىلعو ):م تاياورلا قافتاب
 ىلع هعيب زاج ثيح :ش ( رورملا قح نيب قرفلا هجوو ) :م ءالا هلغشي ام ردق ةلاهحل يأ :ش ( هلحم
 یدحإ یلع) :م ًالصأ زجي مل ثيح يلعتلا قح نيبو يأ : :ش ( يلعتلا قحو ) :م ةياورلا هذه
 قح نأ ) :م تاياورلا عيمج ج يف هعيب زوجي ال يلعتلا قح نأل رورملا قحب قلعتم : :ش ( نيتياورلا
 ءاقب ال اهنأل :ش (عفانملا هبشأف) م یقبی ال ام مکح ذخأف :ش (ءانبلا وهو ىقبت ال نرعب قلعتي يلعتلا
 . ءاقب اهل نأل :ش ( نايعألا هبشأف ضرألا وهو ىقبت نيعب قلعتي رورملا قح امأ) :م اهل

 وه اذإف ةيراج عاب نمو ) :م :٤ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق) :م
 عيب الف) :م ةيراج وه اذإف ادبع ىرتشا نإف ‹ هسكعو ربخلا ريكذت رابتعاب ريمضلا ركذ :ش (مالغ
 يف -هللا همحر- دمحم ظفل ريغي مل هنأل ةرابعلا هذه ركذ اغإو عيبلا زوجي ال يأ : :ش (امهنیب
 نکی مل وه اذإف زابخ هنأ یلع اًدبع یرتشا هنأک راصف زوجی -هللا همحر- رفز دنعو « ؟عماجا#
 . رايخلا هل تبثو عيبلا حصف

 يبأ نعو « هيف بوغرملا فصولا تاوفب -هنع هللا يضر- يعفاشلا بهذم سايق وهو
 لوق يف - هللا مهمحر- خياشملا فلتخا مث اذه لثم يف رايخلا هل تبثأ هنأ -هللا همحر- ةفينح
 لطاب : «حاضيإلا» بحاص لاقو « دساف وأ لطاب امإ هنأ « امهنيب عيب الف -هللا همحر- دمحم

 رايتخا وهو دساف هنإ مهضعب لاقو «لطاب مودعملا عيبو مودعم وهو ىمسم اب دقعلا قلعتي
 اذه : لاق مث -هحرش يف مهضعب لاق نأ دعب -اذه يزارتألا لقنو - هللا همحر - يخركلا
 . بيجع - هللا همحر- يخركلا نعاذه لقنو « بيجع فالتخا
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 يذلا لصألا ىلع ىنتبي قرفلاو « ريختيو عيبلا دقعنب ثيح ةجعنوه اذإف اشبك عاب اذإ ام فالخب

 يفلتخم يفف اتعمتجا اذإ ةيمستلا عم ةراشإلا نأ وهو « -هللا همحر- دمحم حاكنلا يف هانركذ

 دقعنيو هيلإ راشم اب قاعتي سنجلا يدحتم يفو « همادعنال لطبيو ىمسملاب دقعلا قلعتي سنجل ا

 انتلاسم يفو < بتاك وه اذإف زابخ هنأ ىلع دبع یرتشا نمک « فصولا تاوفل ریختیو « هدوجول
 س

 نال ‹ نالطبلا ىلع صيصنت وهف امهنيب عيب ال : لاق - هللا همحر- دمحم نألف :لوألا امأ

 . دسافلا ال لطابلا ىلع لدي يفنلا اذه لثم

 بجوأ اذإ ةفصلا فالتخا نأب « هرصتخم يف حرص - هللا همحر- ىخركلا نإف :ىناثلا امأ

 ةضف عاب اذإ امك سنجلا فالتخا يف مث « سنجلا ىف فالتحالا ةلزنب كلذ ناك اًشحاف اًفالتخا

 عيبلاف : لاق « يزغرم وه اذإف اًقزحخ هنأ ىلع بوثلا اذه عاب وأ « اًجاجز ناكف توقاي هنأ ىلع

 . لطاب
ف < هللا همحر- يكاكلا هلقناذكو - هللا همحر- يقانغسلا لوق وه اذه لاق يذلا :تلق

 ي

 . هح رش

 نم معأ يفنلا ةملك دعب عقو يذلا عيبلا نأل ملسم ريغ نالطبلا ىلع صيصنتو هلوق :تلق ٠

متحي هنإف - هللا همحر- يخركلا امأو « مكحت نييعتلا ىوعدو < دساقلاو لطابلا
 هنع نوكي ن ل

 :م يرتشملا يأ :ش (ريختيو عيبلا دقني ثيح ةجعن وه اذإف اشبك عاب اذإ ام فالخب) :م ناتیاور هيف

 (- هللا همحر- دمحمل حاكنلا يف هانركذ يذلا لصألا ىلع ىنتبي) م نيتلأسملا نيب ينعي :ش (قرفلاو)

 . هيلع قفتم لصألا كلذو :ش

 نم ند ىلع جوزتلا ةلأسم يف- هللا همحر- دمحم لوق هجو يف حاكنلا باتك يف ركذ نكلو

 هذه يف مهنيب فالتخالا عقي ملاذهلو - هللا همحر- دمحم دنع لصألا كلذ نأ الإ « لخلا

 . ةلأسملا

 دقعلا قلعتي سنجل ا يفلتخم يفف اتعمتجا اذإ ةيمستلا عم ةراشإلا نأ) :م لصألا يأ :ش (وهو) :م

 اذإ هنإف « تاذلا فيرعتل ةراشإلا نأل ةراشإلا نم فيرعتلا ىف غلبأ ةيمستلا نأل :ش (ىمسملاب

 يف غلبأ تناكف تاذلا لصأ ىلع دئاز رمأ هنإو ةيهاملا مالعإ ةيمستلاو اًتيعم تاذلا راص اذه لاق

 . هيلإ راشملاب ال ىمسملاب مكحلا قلعت كلذلف فيرعتلا

ش (قلعتي سنجل ا يدحتم يفو) م ىمسملا مادعنال دقعلا لطبیو يآ :ش (همادعنال لطبیو) م
: 

 بوغرملا :ش (فصولا تاوفل) :م يرتشملا يأ :ش (ريختيو هدوجول دقعنيو هيلإ راشم اب) :م دقعلا يأ

 م يرتشملا ريختيو دقعلا دقعني ثيح :ش (بتاك وه اذإف زابخ هنأ ىلع ادبع یرتشا نمک) :م هیف

 . امهنيب عيب الف مالغ وه اذإف ةيراج عاب نمو هلوق يهو ةردصلملا ةلأسم ا اهب دارأ :ش (انتلاسم يفو)
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 ةلقل دحاو سنج تاناويحلا يفو . ضارغألا يف توافتلل ناسنج مدآ ينب نم ىثنألاو ركذلا
 - يجيندنزلاو يراذولاو« ناسنج سبدلاو لخلاك لصألا نود اذه يف ربتعملا وهو « اهيف توافتلا

 ةئيسن وأ ةلاح مهرد فلأب ةيراج ىرتشا نمو لاق . امهلصأ داحتا عم ناسنج -اولاق ام ىلع
 - يعفاشلا لاقو « يناثلا عيبلا زوجي ال نمثلا دقني نأ لبق ةئامسمخب عئابلا نم اهعاب مث اهضبقف
 ءءاوس هريغ نمو عئابلا نم عيبلا راصف ‹ ضبقلاب اهيف مت دق كلم ا نأل ؛زوجی : -هللا همحر

 ةدايزلاب وأ لوألا نمثلا لثمب عاب ول امكراصو

 دبعلا نم بولطملا نأل :ش (ضارغألا يف توافتلل ناسنج مدآ ينب نم ىشنألاو ركذلا) :م
 شارفتسالاو سنكلاو خبطلاك رادلا لخاد مادختسالا ةمألا نمو رادلا جراح مادختسالا
 . اًشحاف امهنيب توافتلا ناكف داليتسالاو شارفتسالل حلصي ال مالغلاو « داليتسالاو

 :ش (ربتعملا وهو) :م ضارغألا يف يأ : :ش (اهيف توافتلا ةلقل دحاو سنج تاناويحلا يفو) :م
 نود) :م نيفلتخم وأ نيدحتم نيسنج امهنوك يف يآ :ش (اذه يف) :م ربتعملا وه توافتلا يآ
 بنعلا وهو امهيلصأ داحتا عم :ش (ناسنج سبدلاو لخلاك) :م ةيهاملاو ةداملا لصأ يأ :ش (لصألا
 ةيرق يهو راذو ىلإ بوسنم بوث وهو « ةمجعملا لاذلابو اهحتفو واولا رسكب :ش (يراذولاو) :م
 ءايلابو نونلا رسكو ةلمهملا لادلا حتفو نونلا نوكسو يازلا حتفب :ش (يجيندنزلاو) :م دنفرمسب
 رهشأ نم يهو . سايقلا فالخ ىلع ةندنز ىلإ بوسنم بوث ميج ابو ةنكاسلا فورحلا رخآ
 حورش يف - هللا مهمحر - خياشملا لاق ام ىلع يأ : :ش (ناسنج اولاق ام یلع) :م یراخب تابصق
 . دحتم امهلصأ نأ عم ينعي :ش (امهلصأ داحتا عم) :م ناسنج امهنأ ريغصلا عماجل ا

 سنجلاو ةقيقحلا يف امهداحت ال دحاو سنج مدآ ينب نم ىثنألاو ركذلا :ءامكحلا تلاقو
 قحلاو « دصاقملا توافتل نيسنج امهولعج قحلا لهأو « ةقيقحلاب نيفلتخم نيريثك ىلع لوقم
 ةداملا لصأ ربتعا ول هنوكل ةداملا لصأب ال صاوخلا فالتخاب فرعي قئاقحلا فالتخا نأل مهعم
 . ةفطنلا وهو امهتدام داحتال نيسنج ناسنإلاو سرفلا نوكي ال نأ يغبني

 لبق ةئامسمخب عئابلا نم اهعاب مث اهضبقف « ةئيسن وأ ةلاح مهرد فلأب ةيراج ىرتشا نمو لاق) :م
 ام ءارش نأ ملعاو : -هللا مهمحر- دمحأو كلام لاق هبو :ش (يناثلا عيبلا زوجي ال نمثلا دقني نأ
 . اندنع زوجي ال نمثلا دقن لبق عاب ام لقأب عاب

 زوجي رثكألا وأ لئلابو اًضيأ انددع زوجي نمشلا دقن دعبو :ش (زوجي : يعفاشلا لاقو) :م
 هتميق ضرعب ىرتشا اذإ نمثلا دقن لبق زوجي اذكو هدعب وأ نمثلا دقن لبق ناك ءاوس عامجإلاب
 راصف ‹ ضبقلاب) :م ةيراجلا يف يأ :ش (اهيف مت دق) :م يرتشملا كلم يأ :ش (كلملا نأل) :م هنم لقأ
 (ةدايزلاب وأ لوألا نمثلا لثمب عاب ول امك) :م اذه مكح يأ :ش (راصو « ءاوس هريغ نمو عئابلا نم عيبلا
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 ترتشا امدعب ةئامتسب تعاب دقو ةأرملا كلتل -اهنع هللا يضر- ةشئاع لوق انلو « ضرعلاب وأ

 هللا لوسر عم هداهجو هجح لطبأ هللا نأ مقر نب دیز يغلبأ « تیرتشاو تیرش ام سب ةئامنامثب

 . بتي مل نإ ةي

 ضرعلا ةميقو نمثلا دقن لبق ضرعلاب هنم اهعاب ينعي :ش (ضرعلاب وأ) :م لوألا نمثلا نم :ش

 لقأ ريناندلا ةميقو ريناندلاب هنم اهعاب ول هنأل ضرعلاب ديقو عامجإلاب زوجي فلألا ةميق نم لقأ

 - يكاكلا لاقو -هللا همحر- رفز لوق وهو « اًسايق زوجيو اًناسحتسا اندنع زوجي ال فلألا نم

 يخرکلاک هللا مهمحر- انخياشم نم ريشك لام يشاوحلا ضعب يفو: -هللا همحر

 ام سايقلاو ةلأسملا هذه يف -هللا همحر- يعفاشلا لوق ىلإ رافصلاو -هللا مهمحر -ينارفعزلاو

 . يدنع بتک يف هتدجو ام نکلو « هلاق

 سئب ةئانامشب ترتشا امدعب ةئامتسب تعاب دقو ةأرملا كلتل - اهنع هللا يضر- ةشئاع لوق انلو) :م

 . (بتي مل نإ ب هللا لوسر عم هداهجو هجح لطبأ دق هللا نأ مقرأ نب ديز يغلبأ ‹«تیرتشاو تیرش ام

 يبأ نع يروشلاو رمعم انربخأ « هفنصم يف -هللا همحر- قازرلا دبع هجرخأ اذه :ش

 اي : تلاقف ةأرما تلأسف ةوسن يف -اهنع هللا يضر- ةشئاع ىلع تلخد اهنأ هتأرما نع قاحسإ

 ةثامتسب هنم اهتعتبا مث ءاطعلا ىلإ ةئاغامشب مقرأ نب ديز نم اهتعبف ةيراج يل تناك نينمؤملا مأ
 . ةئامنامثب هيلع تبتكو ةئامتسلا هل تدقنف

 هداهج لطب دق هنأ مقرأ نب دیز يربخأ تیرتشا ام سئبو تیرش ام سشب : ةشئاع تلاقف

 سآر تذخأ نإ تيأرأ -اهنع هللا يضر- ةشئاعل ةأرملا تلاقف « بوتي نأ الإ ةي هللا لوسر عم

 : ةرقبلا) (فلس ام هلف ىهتناف هبر نم ةظعوم هءاج نمف : تلاقف لضفلا هيلع تددرو يلام

 . ۲۷(7 هةيآلا

 يبأ نب سنوي نع امهننس يف - هللا همحر- يقهيبلا مث -هللا همحر- ينطق رادلا هجرخأو

 هللا يضر- ةشئاع دنع ةدعاق تنك : تلاق « ةيلاعلا همأ نع -هللا همحر- يناذمهلا قاحسإ

 قاحسإ يبأ ةجوز ةيلاعلا ةلاهجب لولعم وهو « )١/ ۳۳١( يقهيبلا « )۳١١/۲( عويبلا يف ينطق رادلا هاور (1)

 قاحسإ يبأ ةأرما ليحارش نب عفيأ تنب ةيلاعلا « ۳١۷( /۸) :دعس نبا لاق . ةبحم مأ يف لاق اذكو ءاهب

 . اهلاح فرعي ال اهنآ الإ قاحسإ وبأ اهجوزو سنوي اهنبا اهنع ىور :تلق . ةشئاع نم تعمس يعيبسلا

 . ملعأ هللاو « ينطقرادلا مالك لزنتي اذه ىلعو

 يباحص ىلع اهمكح يهو « اهيف عقت نأ -اهنع هللا يضر- ةشئاعل اشاح ةيعرش تازواجت ثيدحلا ظافلأ يفو

 هللاو . لوأتم هنأ وأ يهنلا نم اهغلب ام هغلبي مل هلعل هنأ اهملع عم ب يبنلا عم هجحو هداهج لاطبإب ليلج

 . ملعأ

Y۳ 



me
 

 لاقو « هوحنب ركذف ءاطع ىلإ ةيراج مقرأ نب  ديز تعب ينإ تلاقف ةبحم مأاهتتاف -اھهنع

. 
 امهب جتحي ال ناتلوهجم ةيلاعلاو ةبحم مأ : ينطقرادلا

 ‹ تاقبطلا يف - هللا همحر- دعس نبا اهركذ ردقلا ةليلج ةفورعم ةأرما ةيلاعلا مأ لب :تلق

 نم تعمس -هللا همحر- يعيبسلا قاحسإ يبأ ةأرما ليحارش نب عفيأ تنب ةبلاعلا مآ :ل : لاقف

 يف -هللا همحر- ينطقرادلا هطبض اذك ءاحلا رسكو ميملا مضب ةبحم مأو -اهنع هللا يضر- ةشئ
 . «فلتخملاو فلتؤملا» باتك

 -قاحسإ يبأ ةأرما نع يعيبسلا قاحسإ يبأ نع هدنسم يف - هللا همحر- ةفينح وبأ هاورو

 ةيراج ينعاب مقرأ نب ديز نإ : تلاقف -اهنع هللا يضر- ةشئاع تلأس - هللاامهمحر
 هداهج لطبأ دق لجو زع هللا نأ مقرأ نب ديز ينع يغلبأ تلاقف ةئامتسب ينم اهارتشاو ةئانامشب

 . بتي ملنإ

 لا لوسر عداها جلا الط دت اتر ناس زج تج لالدتسالا هجو

 هالو ۰ 4 لا لرز نم اځوم س اک یاری ت ا ما یف

 . هبحاص ىلإ رذتعي امهدحأ ناك امو اًضعب فلاخي مهضعب ناك نإ دهتجملا يف
 . لوهجم لجأ وهو ءاطعلا ىلإ عيبلا نوكل ديعولا قاحلإ نوكي نأ زوجي :تلق نإف

 “يلع بحلم وهو املا ىا ا اوج ٠ “اهنع هللا يضر شاع بھ م نم تک :تلق

 ا ی هالا عی لرل تملا مرک مللت

 ناك نإو قيرطلا عطقل ناك اذإ اروظحم نوكي رفسلاك يناشلا ىلإ هب قرطت اهنأل : تلق

 . هسفن يف احابم رفسلا

 لبق عيبملا يف فرصتلل ديعولا نوكي نأ نكميف ثيدحلا يف روكذم ريغ ضبقلا :تلق نإف
 . ضبقلا

 . ضبقلا مدعل ال ابرلل هنأ ىلع ليلد ابرلا ةيآ اهتوالت :تلق

 عم زئاج هنإف عيبلاب دلاولا نع دلولا قيرفت يف امك داسفلا مزلتسي ال دق ديعولا :تلق نإف
 . ديعولا دوجو
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مخ لضف هل يقب ةصاقملا تعقوو عيبملا هيلإ لصو اذإف « هنامض يف لخدي مل نمثلا نألو
 ةئامس

 نمو : لاق . ةسناجملا دنع رهظي اغإ لضفلا نأل ؛ ضرعلاب عاب اذإ ام فالخب « ضوع الب كلذو

 عيبلاف ‹ ةئامسمخب نمثلا دقني نأ لبق عئابلا نم اهعم ىرخأو اهعاب مث ةئامسمخب ةيراج ىرتشا

 ىرخألا يف لطبيو « عئابلا نم اهرتشي مل يتلا يف زئاج

 ل س

 . اقحال ديعولا ناك عيبلا نودب قرف ول ىتح قيرفتلا سيل لب ةمث عيبلل سيل ديعولا :تلق

 عئابلا نامض يف يآ ر تام يف لخدي مل نمشلا نالو : م
 هيلإ لصو اذإف ) : ۲ نشا لق

صح حبراذهف :ش (ضوع الب كلذو ةئامسمخ لضف هل يشب) :م هنیعب هنع لاز يلا
 یلعال ل

 . هنامیض

 اغإ لضفلا نأل ضرعلاب عاب اذإ ام فالخب) :م نمضي ملام حبر نع ةي هللا لوسر ىهنو

 . سنجلا ةفلاخم دنع رهظي ال حبرلا نأل :ش (ةسناجملا دنع رهظي

 الو عئابلا ليكو مآ كلذ يرتشي نأ زوجي الو : « هرصتخم» يف -هللا همحر- يخركلا لاقو

 لفس وأ الع هدلو دلو وأ عئابلا دلاو هارتشا نإو اًعيمج مهلوق يف ةراجتلا يف هل نوذأم عئابلا دبع

 وبأ لاقو -هللا همحر- ةفينح يب دنع زجي مل عئابلا ةداهش الو عئابلل هتداهش زوجي نم وأ

 ام يرتشي نأ ىلوملل زوجي ال كلذلو زئاج كلذ : - هللا همحر- دمحمو -هللا همحر- فسوي

 . هوعاب يذلا نمثلا نم لقأب هبراضم الو نوذأم ا هدبع الو هبتاكم هعاب

اج ءارشلاف « هارتشاف لوألا نمللا نم لقأب هيرتشي نم عئابلا لكو نإف
 - ةفينح يبأ دنع زئ زئ

 - دمحم لاقو « رمألا مزلي الو ليكولل مزال ءارشلا : -هللا همحر- فسوي وبا لاقو - هللا همحر

 . ادساف ءارش رمألا مزلي : -هللا همحر

لالا هارتش ٠ يرتشلا تاماذإ يوا حا حرش يف لاقو
 نال زوجي ال ٹراولا نم 

 بنمو ۰ يرتشلا نالخب عقال عناب نم تارق ابطا لاح يف الل هتداهش زوج نف

 اهعاب مث ةئامسمخب ةيراج ىرتشا نمو) :م : «ريخصلا عماجلا »يف دمحم يأ :ش (لاق) :م

 يتلا يف زئاج عيبلاف ‹ ةئامسمخب نمثلا دقني نأ لبق عئابلا نم اهعم) :م ىرخأ ةيراجو يأ :ش (ىرخأو

 (ىرخألا يف) :م عيبلا يأ :ش (لطبيو عئابلا نم) :م اهرتشي مل يتلا ةيراجلا يف يأ :ش (اهرتشب مل

 . ىرخألا ةيراحلا يف يأ :ش

 نمشلا دقن لبق عاب ام لقأب عاب ام ءارش ىلع ةينبم اهنأل ةمدقعملا ةلأسملا عورف ةلأسملا هذهو
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 ياب ام لقأب ىرخألل ًايرتشم نوكيف « هنم اهرتشي مل يتلا ةلباقب نمثلا ضعب لعجي نأ دب ال هنأل
 هنوكل اهيف فيعض هنأل داسفلا عيشي الو « اهتبحاص يف ىلعملا اذه دجوي ملو ء اندنع دساف وهو

 هنأل وأ ء ابرلا ةهبش رابتعاب هنأل وأ « هيف ًادهتجم

 ال يرتشملا نأل يأ :ش (هنأل) :م هلرقب كلذ نيبو « عئابلا نم اهارتشا يتلا يف عيبلا زجي مل اذهلو
 ةئامسمخبب ىلوألا ةرلا يف عئابلا نم اهارتشا يتلا يه امهادحإ ةئامسمخبب نيتيراجلا عاب
 ةلباقمب) :م يناثلا عيبلا يف :ش (نمئلا ضعب  لعجي نأ دب ال) :م هنم اهرتشي مل يتلا يه ىرخألاو
 . :ش (هنم اهرتشب مل) :م يتلا ةيراجلا ةلباقب يأ :ش (يتلا

 لقأب ىرخألل اًيرتشم نوكيف) :م تعيب ام لقأ الوأ تعيب يتلا ةيراجلا نمث نوكي نأ ةلاحم الف
 لقأب ءارشلا وهو :ش (ىنعملا اذه دجوي ملو) :م ةمدقتملا ةلأسملا يف امك :ش (اندنع دساف وهو « عاب اعم
 ىتح هنم اهارتشا ام هنأل ةعيبملا ةيراجلا ىلإ اهمض يتلا ةيراجلا يهو :ش (اهنبحاص يف) :م عاب اع
 فيعض داسفلا نأل يأ :ش (اهيف فيعض هنأل داسقلا عيشي الو) :م دسغملا مدعل زوجيف هنم لقأب عاب
 ثيح اربدمو اتق عاب ول امك اهبلإ ةمومضلا ىلإ دعتي مل داسفلا فعض الو ء ةارتشملا ةيراجا يف
 :ش (هنوکل) :م هيف ادهتجم ربدملا عيب نوكل نقلا ىلإ ربدملا يف عيبلا داسف دعتي ملو نقلا يف حصي
 -هنع هللا يضر- يعفاشلا دنع نإف :ش (هيف ادهتجم) :م عاب ام لقأب عاب ام داسف ءارشلا نوكل يأ
 يف داسفلا نأل نقلا يف داسفلا عيشي ثيح دحاو دقع يف دبعلاو رحلا نيب عمجلا فالخب زوجي

 . هيلع عمجم يوق رحلا

 لالا سأر عفدو دحاو لك ةصح نيبو تيزو ريعش يف ةطنح ملسأ اذإ اب لكشي :تلق نإف
 ةطنحلا ملسأ نإف ء هيف ادهتجم دقعلا اذه يف داسفلا ناك نإو زوجي ال تيزلا يف ملسلا نإف هيلإ
 . -هنع هللا يضر- يعفاشلا نع زئاج ريعشلا يف

 عيبلا قلطم اهيلع فقوتي مل طئارش ىلع زاوجلا فقوتل ةقياضملا ىلع ملسلا دقع ىنبم :تلق
 . عسوتلا ىلع ينب اميف هريثأت هيف فيعضلا ريثأت نم مزلي الف

 يف ةهبشلا كلت انربتعا ولف :ش (ابرلا ةهبش رابتعاب) :م داسفلا نألو يأ : :ش (هنأل وآ) :م

 « ةهبشلا ةهبش ال ةهبشلا ربتعملاو « ةهبشلا ةهبش انربتعا ةرافكلا ةارتشملا ىلإ تمض يتلا ةيراجلا
 ام ءارش حصي مل امنإ ىلوألا ةلأسملا نأ وهو -هللا همحر- ناخ يضاق مامإلا هركذ ام كلذ نايبو
 فرش ىلع اهنكل لوألا دقعلاب عئابلا بجو نإو فلألا نأل كلذو « ابرلا ةهبشل عاب ام لقأب عاب

 عقي يناثلا عيبلابو « يرتشملا نع نمثلا طقسيف هدريف ابيع اهب يرتشملا دجي نأ لامتحال طوقسلا
 . هجولا اذه نم ةئامسمخب اًملأ ايرتشم يناثلا دقعلاب عئابلا ريصيف هنع نمألا

 :م داسفلا نأل وأ يأ :ش (هنأل وأ) :م اًطايتحا ابرلا باب يف ةقيقحلا يف ةقحلم ةهبشلاو
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 نأ ىلع اتيز ىرتشا نمو : لاق . اهريغ ىلإ يرسي الف ةصاقملا وأ نمثلا ماسقناب رهظي هنأل ئراط

 حرطي نأ ىلع یرتشا نإو « دساف وهف «ًالطر نیسمخ فرظ لک ناکم هنع حرطیف هفرظب هنزی

 . هيضتقي يناثلاو دقعلا هيضتقي ال لوألا طرشلا نأل « زاج فرظلا نزوب هنع

 :ش (نمثلا ماسقناب رهظي) :مداسفلا نأل يآ :ش (هنأل) م رخآلا ىلإ ىدعتي الف :ش (یراط)

 : نيهجو ةارتشملا يف داسفلا روهظل نأ مالكلا لصاحو

 . نمثلا ماسقنا :امهدحأ

 همحر- ةعيرشلا جات لاق اميف نمثلا ماسقنا نايب امأ :ش (ةصاقملا وأ) :م هلوق وه :رخآلاو

 « اًنراقم دسفملا ناك اذإ ىقابلا ىف رثؤيامنإ ضعبلا ىف دقعلا داسف نأ ىنعي ئراط هنأل وأ -هللا

 لك لعج لب لوألا نمشلا نم لقأب هعاب ام ءازإب نوكي نأ دقعلا يف طرش ام هنأل اًئراط انه اهو
 نم ىقبيو لوألاو « يناثلا نمثلا نيب ةصاقملا تعقو اذإ نمشلا مسقني مث « نيتيراجلا ةلباقمب نمثلا

 دقعلاب لوألا عئابلا ىلع نمثلا بوجو بيقع عقت ةصاقملاو «داسفلا قحتسي لضف لوألا نمشلا

 ةئامسمخب نمثلا دقن لبق اهارتشا مث فلأب اهعاب ال هنألف ةصاقملا نايب امأو . اًئراط نوكيف يناثلا

 عقت ةصاقملاو « ةيراجلا عم ىرخأ ةئامسمخ عئابلل يقب « اهلثم ةئامسمخب ةئامسمخ اصاقتف

 الف) :م هفرط يف كش ال كلذو اهدنع دسفيف يناثلا دقعلاب عئابلا ىلع نمثلا بوجو بيقع بجي

 امهدحأ يفو نيدبع عاب اذإ امك « ةارتشملا ريغ ىلإ داسفلا يرسي الف يأ :ش (اهريغ ىلإ يرسي

 ربدملا يف الو نقلا يف دسفي ال عيبلا نإفامهعابو ربدمو دبع نيب عمج وأ « داصحلا ىلإ لجأ
 . ةلأسملا هذه يف «هطوسبم» يف -هللا همحر- ةمئألا سمش هلاقو . هيف لجأل

 : انلق دقعلا حيحصتل اًطايتحا لوألا نمثلا لشم عاب ام ةلباقم لعجي نأ يغبني :ليق نإف

 دنعو ءاًضيأ دقعلا زوجي لوألا نمثلا نم رثكأ هتلباقمب لعج نإو هنإف نيعتم ريغ هجولا اذه

 . لمأت عون هيفو ليلد ريغ نم ضعبلا ىلع ضعبلا حجرتي ال ةصاقملا
 يف دقعلا لوبقل طرش كلذ يف دقعلا لوبق نأل رخآلا يف دقعلا دسفي نأ يخبني :ليق نإف

 . اهرئاظن يف -هللا همحر- ةفينح يبأ بهذم وه امك دساف طرش وهو رخآلا

 وأ لوألا نمثلا لم هنمث ناك ول هنأ ىرت الأ « دساف طرشب سيل هيف دقعلا لوبق :انلق

 ‹ هنامض ىلع ال لصاحلا حبرلا لجأل داسفلا اغإو « احيحص ناك لوألا نمشلا سنج فالح

 . يناثلا دبعلا يف دقعلا ىلإ ىدعتي الو هعاب يذلا دبعلا ىلع رصتقي ىنعملا اذهو

 حرطيف هفرظب هنزي نأ ىلع اًتيز ىرتشا نمو) :م :ريغصلا عماجلا »يف دمحم يأ :ش (لاق) :م
 نع عئابلا حرطي يأ :ش (هنع حرطي نأ ىلع ىرتشا نإو « دساف وهف ًالطر نیسمخ فرظ لک ناکم هنع

 هاضتقم نإف :ش (دقعلا هيضتقي ال لوألا طرشلا نأل) :م عيبلا يأ :ش (زاج فرظلا نزوب) :م يرتشملا
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 وهو اذه ريغ قزلا : عئابلا لاقف « لاطرأ ةرشع وهو فرظلا درف « قز يف ًانمس ىرتشا نمو : لاق
 لوق لوقلاف ٠ ضوبقملا قزلا نييعت يف ًافالتخا ربتعا نإ هنأل « يرتشملا لوق لوقلاف لاطرأ ةسمخ

 ‹ نمثلا يف فالتخا ةقيقحلا يف وهف نمسلا يف ًافالتخا ربتعا نإو ء ًانيمأ وأ ناك ًانيمض ضباقلا

 وأ رمخ عيبب اينارصن ملسملا رمأ اذإو : لاق . ةدايزلا ركنب هنأل يرتشملا لوق لوقلا نوكيف

 طرتشي « رثكأ وأ كلذ نم لقأ هنزو نوكي نأ ىسعو « دجوي ام فرظلا نزو هنع حرطي نأ

 ناك ول فرظلا نزو نأ لبق نم نيدقاعتملا دحأل عفن هيفف اًضيأو « هاضتقمل فلاخم نيعم رادقم

 نزو ناك نإو «هرادقم ام كردي الو تيزلا ضعب عيبلا نع جرخيف هليمكت بجي نيسمخ نم لقأ

 . نوكي مك يردي الو تيزلا ىلإ فرظلا سفن مض بجو رثكأ فرظلا

 نأل دقعلا يأ :ش (هيضتقي) :م فرظلا نزو حرط وهو يناثلا طرشلا يأ :ش (يناثلاو) :م

 نوكيف بجاو فرظلا نزو حرطو عيبم ريغ فرظلا نأل دقعلا هبجوي طرش هنزوب فرظلا حرط
 . «يودزبلا عماج» يف اذك « هب دقعلا دسفي الف دقعلل امئالم اًطرش

 اذه ريغ قزلا : عئابلا لاقف « لاطرأ ةرشع وهو « فرظلا درف قز يف اتمس ىرتشا نمو : لاق) :م

 يبأ نع -هللا همحر- بوقعي نع دمحم « عماجلا» يف ةلأسملا ةروص :ش (لاطرأ ةسمخ وهو

 مهردب لطر لک < قزلا اذه يف يذلا نمسلا لجر نم ىرتشا لجر يف -هللا همحر- ةفينح

 ًالطر نيعست نمسلا تدجو لاقف ءاج مث يرتشملا هضبقو لطر ةئام غلبف قزلاو نمسلا هل نزوف

 ةسمخ نمسلاو لاطرأ ةسمحخ هنزو اذه ريغ قزلا : عئابلا لاقو « لاطرأ ةرشع هنزو اذه قزلاو

 عئابلا مقي ملاذإ هنيي عم يأ :ش (يرتشملا لوق لوقلاف) :م زئاج اذه :لاق « ًالطر نوعستو
 . ةنيبلا

 لوق لوقلاف ضوبقملا قزلا نييعت يف اًقالتخا ربتعا نإ ) :م فالتحخالا اذه نأل يأ :ش (هنأل) :م

 يف وهف نمسلا يف اًنالتخا ربتعا نإو) :م عدوم لاك :ش (اًتيمأ وأ) :م بصاخلاك :ش (ناك اًتيمض ضباقلا

 عم ركنملا لوق لوقلاو :ش (ةدايزلا ركني هنأل يرتشملا لوق لوقلا نوكيف ‹ نمشلا يف فالتخا ةقيقحلا

 . هنيه

 نأب : بيجأ ؟ فلحلا ىلإ لودعملا هجو امف فلاحتلا بجوي نمثلا يف فالتخالا :ليق نإف

 نأ هيف هقفلاو « قزلا ىف فالتحخالا نمض ىف هعرقول ىنمضاذهو ادصق ناك اذإ هبجوم

 دقع فالخ عدي امهنم دحاو لك نأ ةرورض فلاحتلا بجوي اإ نمثلا يف يئادتبالا فالتخالا

 الف دقعلا يف فالتخالا بجوي الف قزلا يفامهفالتخا ىلع ءانب فالتحخالا امأو « رحخآلا

 . هبج وي

 وأ رمخ عيبب اًينارصن ملسملا رمأ اذإو) :م: « ريغصلا عماجلا » يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م



 اذه ىلعو. ملسملا ىلع زوجي ال : الاقو « -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع زاج ‹ كلذ لعفف اهئارشب

 هيلوي الف هيلي ال لكوملا نأ « امهل . هديص عيبب هريغ مرحملا ليكوت اذه ىلعو < ريزنخلا فالحل ا

 همحر- ةفينح يبألو . زوجي الف هسفنب هرشاب هنأكر اصف هيلإ لقتني ليك ولل تبشي ام نأل ؛ هريغ
 ببسب عنت الف يمكح رمأرمآلا ىلإ كلما لاقتناو « هتيالوو هتيلهأب ليك ولا وه دقاعلا نأ -هللا

 . هبيسي ًاريزنخ ناکنإو اهللخي ًارمخ ناك نإ مث . امهٹرو اذإ امك « مالسإلا

 لطبي ينعي :ش (ملسملا ىلع زوجي ال : الاقو ء -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع زاج كلذ لعفف اهئارشب

 فالخلا اذه ىلعو) :م -مهنع هللا يضر- دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو « ملسملا ىلع ذفني الو

 ليكوت) :م فالخلا :ش ( اذه ىلعو) :م هئارش وأ ريزنخ عيبب اًينارصن ملسملا لكو اذإ :ش (ريزنخ-ا

 همحر- دمحمو -هللا همحر- فسوي يبأل يأ :ش (امهل . هديص عيبب هريغ) :م رخآ :ش (مرحملا

 ال ملسملا نأل :ش (هريغ هيلوي الف) :م ينارصنلل هرمأ يذلا يلي ال يأ :ش ( هيلي ال لكوملا نأ - هللا

 . هريغ كلي الف هسفنب كلي

 يأ :ش (هيلإ لقنني ليكولل تبثي ام نألو) :م ةيسوجملا حاكنك زوجي ال كلي الام كيلمت نأل

 :م هب هلیکوت اذکف زوجي ال هسفنب هترشابمف :ش (زوجی الف هسفنب هرشاب هنأک راصف) :م لکوملا ىلإ

 :م كلذ ةرشابمل لهآ ينارصنلا نأل :ش (هتيلهأب ليك ولا وه دقاعلا نأ -هللا همحر- ةفينح يبألو)

 . :ش (يمكح رمأ رمآلا ىلإ كلما لاقتناو) :م كلذ دقاعلا ةيالوو يأ :ش (هتيالور)

 رمآلا ىلإ كلملا لاقتنا نأ : هنايب لكوملا ىلإ لقتني ليكولل تبث امك امهلوق نع : باوج

 ببسب عنتمي الف) :م هسفنب رشابملاك لعجي مل كلذلف يرايتخا ال يربج ينعي « يمكح لكوملا وهو
 اًينارصن ملسملا وبأ ناك نأب ريزنخلاو رمخلا ملسملا ثرو اذإ امك يأ :ش (امهثرو اذإ امك مالسإلا

 حص ارمخ یرتشا بتاکم وأ نوذأم ينارصن دبع هل ملسمک راصف ًآریزنخو ارمخ كرتو ملسأ

 . ىلوملل كلملا تبثو

 مكحلا توبث نأب بيجأ ؟ ناهباشتي ىنآأف . يرايتخا ليكوتلاو يربج رمأ ةئارولا :تلق نإف

 ءاش هرايتخا نودب تبثي كلذل ٠ يربج ليكولا ةرشابم ينعأ ةلعلا ققحت دعب لكوملل كلم لا ينعأ
 . توملا يف امك قافتالاب ةروصلا هذه ريغ يف ىبأ وأ

 :م لكوملا :ش (اهللخي ارمخ) :م هب لكوملا :ش (ناك نإ) :م ليكولا ءارش حص امل :ش (مث) :م

 . ةهاركلا دشأ ةهوركم ةلاكولا هذه : اولاق نكل :ش (هبيسي اريزنخ ناك نإو)

 عيبلا زاج امل -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلعف :- هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 ضوقنم هريغ هيلوي الف هيلي ال لكوملا نإ : امهلوق امأو ٠ نمشلاب قدصتي نأ ملسملل يغبني

 زوجي كلذ ءارشب هريغ ليكولا اذه لكوف هنيعب دبع ءارشب هريغ لكو ول الجر نإ : اهنم لئاسب
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 عيبلاف « اهدلوتسي نأ ىلع ةمأ وأ هبتاكي وأ هربدي وأ يرتشملا هقتعي نأ ىلع ًادبع عاب نمو : لاق

 لك : لاقي نأ هيف بهذملا ةلمج مث « طرشو عيب نع ىهن ب يبنلاو « طرشو عيب اذه نأل ؛ دساف

 دقعلا دسقي ال ىرتشملل كلملا طرشك « دقعلا هيضتقي طرش

 وأ رمخ عيبب اًيمذ رمأ اذإ يضاقلا نأ اهنمو « هسفنل هيرتشي نأ وه كلي الو ليكولل كلملا تبثيو
 . هسفنب فرصتلا كليال يضاقلاو حصي رخآ يمذ هفلخ ريزنخ

 اًيمذ لكوي يصوملا نإف اًريزنخ وأ ارمخ كرت دقو ملسم ىلإ ىصو اذإ يذلا نأ  اهنمو

 نباغتي اب عاب ول توملا ضرم ضيرملا « ةيزانجلا» يفو «هسفنب كلذ يلي ال وهو ةمسقلاو عيبلاب

 ضورع مامإلا عيبي ال اذكو « هتوم دعب زوجي هيصو نمو« زوجي ال ةقرغتسم نويد هيلعو هلثم يف
 نأل عوفدم يسوجلملا جيوزت ىلع سايقلاو ءاهثاريم نم يه يتلا ضورعلا عيبي اهيصوو دلولا

 عيبلاو ءارشلا باب يفو ريفس هنأل ليكولا ىلإ ال لكوملا ىلإ ةعجار حاكنلا باب يف دقعلا قوقح
 . سكعلا ىلع

 هقتعي نأ ىلع ادبع عاب نمو) :م :(هرصتخم »يف -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 اذه نأل ؛ دساف عيبلاف « اهدلوتسي نأ ىلع) :م ةمأ عاب وأ يأ :ش (ةمآ وأ «هبتاكي وأ هربدي وأ يرتشملا

 ب نع يب يبنلا ىهن دقو ٠ خسلا ضعب يفر :ش (طرشو ےب نع یھن ی يبلاو ۰ طرشو یب

 الب يبنلا» نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع -هللا همحر- ةفينح وبأ هاور اذهو ‹طرشو

 : ۳ طرشو عیب نع یھن

 هللا ىضر- ىعفاشلا نيبو اننيب ةلمجلا هذه ىف فالح الو داسفلا ىضتقي ىهنلا قلطمو

 - ةفينح يب نع ةياور وهو كلذ زوجي -هللا همحر- يعفاشلا دنعف قتعلا طرش يف الإ -هنع
 لاق لاوقأ ةثالث ىلع طرشلاو عيبلا يف ءاهقفلا فلتخاو .« عطقألا حرش » يف اذك - هللا همحر

 . لطاب طرشلاو زئاج عيبلا : ىليل يبأ نبا لاقو . نالطاب امهالك طرشلاو عيبلا : انباحصأ

 . نازئاج امهالك طرشلاو عيبلا : ةمربش نبا لاقو

 :لاقي نأ) :م انباحصأ عورفب لماشلا لصألاو ةيلكلا ةلمحلا يأ :ش (هيف بهذملا ةلمج مث) :م

 طرشو :ش (يرتشملل كلملا طرشك) :م طرش ريغ نم دقعلاب بجي يأ :ش (دقعلا هيضتقي طرش لك

 هذه لك نأل :ش ( دقعلا دسفي ال) :م نمثلا ءافيتسال عيبملا سبح طرش وأ عيبملا وأ نمشلا ميلست

 نباو . ةفينح يبأ نع ةياكح يف ىورب « ۳۲١( /۳) يواتفلا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق : هل لصأ ال (۱)

 هركنآ دقو ثيدحلا نيواود نم ءيش يف دجوي الو « هقفلا يف نيفنصملا نم ةعامج هركذ « كيرشو ةملس يبأ

 ةلسلسلا نم فرصتب .هضراعت ةحيحصلا ثيداحألا نأو < فرعيال هنأاوركذ « ءاملعلا نم هريغو دمحأ

 . )٤۹١( ثيدح ىنابلألا ةمالعلل ةفيعضلا



 ءهيلع دوقعملل وأ « نيدقاعتملا دحأل ةعفنم هيفو دقعلا هيضتقي ال طرش لكو ‹ طرشلا نودب هتوبشل

 نع ةيراع ةدايز هيف نأل ؛ عيبملا دبعلا يرتشملا عيبي ال نأ طرشك هدسفي قاقحتسالا لهأ نم رهو

 ءابرلا ىلإ يدؤيف ضوعلا

 ال هركذو طرشلا اذه نودب دقعلا قلطم توبثل يأ :ش (طرشلا نودب هتوبثل) :م دقعلا لطب تبثت
 دحأل ةعفنم) :م هيف نأ لاحلاو يأ :ش ( هيفو دقعلا هيضتقي ال طرش لكو) :م اديكأت الإ يفي

 ىلع ادبع عاب وأ « هطيخي نأ ىلع اًبوث وأ عئابلا اهنحطي نأ ىلع ةطنح ىرتشا نأب :ش (نيدقاعتلا
 ‹ دقعلا هيضتقي ال اًطرش ولو ًالثم ارهش ئابلا هيف نكسي نأ ىلع اراد وأ « ارهش ئابلا مدخي نأ

 درو امل هنأل دقعلا دسفي ال هنإف اريسيتو ةصحخر رايخلاو « لجألاك هزاوجب عرشلا درو نكلو

 انذخأ نكلو « دسفينأ سايقلاو ةدسفملا نود ةحلصلملا باب نم هنأ ىلع لد هب عرشلا

 درو الو دقعلا هيضتقي ال يطعي نأ اًطرش اطرش ولو رايخلا باب يف دراولا ثيدحلل ناسحتسالاب

 نمثلاب اتهر وأ نمشلاب ًاليفك عئابلا طرشب « يرتشي نأ وحن هقفاويو دقعلا مئالي هنكل هب عرشلا

 . دساف عيبلاف دحأ ىلإ راشأ الو ليفكلا نيعي ملو

 ال نأ سايقلاف ةيمستلا وأ ةراشإلاب اهنيع اذإو هيلإ راشأ الو نهرلا مسي مل اذإ كلذكو

 حيحصلا وهو زوجي : ناسحتسالا» يفو -هللا همحر- رفز ذخأ هبو . اًضيأ عيبلا زوجي

 زوجي ال اًبثاغ ناك اذإو « هلوبقو سلجملا يف ليفكلا روضح ةلافكلا طارتشا ةحص يف طرشلاو

 . طرشب سيل سلجملا يف نهرلا راضحإر

 ربجي ال ميلستلا نع عنتما نإف « نهرلا مكح هيف تبثي ال عئابلا ىلإ نهرلا ملسي مل امو
 وأ هتميق وأ نهرلا عفدت نأ امإ : يرتشملل لاقي اندنع نكل ربجي -هللا همحر- رفز دنعو « هيلع

 تاف هنأل عيبلا خسفي نأ عئابللف كلذ نم اًتيش يرتشملا لبقي مل نإف . عيبلا خسفت وأ نمثلا عفدت

 عاب نأب امهدحأل ررض طرشلا يف ناك اذإ هنأل نيدقاعتملا دحأل ةعفنم هيفو : لاق هنإ مث « هضرغ

 دسفي ال هنأ ةريبكلا ةعرازملا يف ركذ « هبهي الو هعيبي ال نأ طرشب قيقرلا ىوس اًناويح وأ ابوث
 دوقعملل وأ) :م حيحصلا وه لوألاو دسفي هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نع يور . طرشلا اذهب

 . هيلع دوقعملل ةعفنم طرشلا يف وأ يأ :ش (هيلع

 ىلع ًاقح قحتسي نأ لهأ نم يأ :ش (قاقحتسالا لهأ نم) :م هيلع دوقعملا يأ :ش (وهو) :م

 الإ اذه سيلو ةموصخلا لهأ نم يأ قاقحتسالا لهأ نم : حارشلا ضعب لاقو « يمدآلا وهو ريغلا

 ال نأ طرشك) :م دقعلا دسفي يأ «دقعلا هيضتقي ال طرش لكو : هلوق باوج :ش (هدسفي) :م يمدآلا

 ىلإ يدؤيف ضوعلا نع ةيراع ةدايز ) :م طرشلا اذه يف يأ :ش ( هيف نآل ؛ عيبملا دبعلا يرتشملا عيبي

 . ضوعملا نع لاح لضف نع ةرابع ابرلا نأل :ش ( ابرلا
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 ضاق فرمعلا نأل افراعتم نوكي نأ الإ « هدوصقم نع دقعلا ىرعيف ةعزانملا هببسب عقي هنأل وأ

 نم رهاظلا وهو ‹ هدسفي ال «دحأل هيف ةعفنم الو ‹ دقعلا هيضتقي ال ناك ولو ‹ سايقلا ىلع

 هاطرش يذلا طرشلاو ضوعملا عم ضوعلا الباقت نيدقاعلا نأل ضوع نع لاح طرشلا اذهو

 هيلع ديزملل سناجملا ىلع الإ ةدايزلا قلطت ال : لاقي امع باجي اذهلو ابر ناكف دقعلا يف ءيشب

 ؟ ابر نوكي فيكف ةعفنم طرشلاو

 عوقو ىلإ ةعيرذ هنأل :ش ( ةعزانملا هببسب عقي ) :م طرشلا اذه نألو يأ :ش ( هنأل وأ ) :م
 يأ دقعلا دوصقم يأ :ش ( هدوصقم نع دقعلا ىرعيف ):م طرشلا اذهب امهنيب ةبلاطملا نكمتل عازنلا

 نم ءانشتسا اذه :ش ( ًافراعتم نوكي نأ الإ ) :م حابرتسالا وه دقعلا دوصقم : يزارتألا لاقو

 نيكارش وأ العن ىرتشا ولام « سانلا نيب ًافراعتم طرشلا نوکی نأ الإ يأ « هدسفي هلوق
 تباغلا نأل :ش ( سايقلا ىلع ضاق فرملا نأل ) :م عيبلا هب دسفي الف عئابلا هددحي نأ طرشب
 دنع وهف ًانسح نوملسملا هآر ام » :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو « يعرش ليلدب تباث فرعلاب

 عامجإلاب وأ صنلاب امإ سايقلا ىلع احجار فرعلا نوكيف « عامجإلاب تباث وأ «٩ نسح هللا
 . لكلا عوفدم جرحلاو نيب جرح ةرهاظلا ةداعلا نم عروتلا نألو

 هنأل هيلع ضاقب سيل فرعلاو « ثيدحلاب تباث طرشب عيبلا داسف لاقي ال «طوسبملا» يفو

 ناكف عازنلا يفني فرعلاو ةعزانملا عطق وهو هب دوصقملا نع دقعلل جرخملا عازنلا عوقوب لولعم

 . ثيدحلا ىنعم ًاقفاوم

 ال يأ :ش ( هدسفي ال دحأل هيف ةعفنم الو دقعلا هيضتقي ال ) :م طرشلا يأ :ش ( ناک ولو ) :م

 داسف مدع ينعي :ش ( بهذملا نم رهاظلا وهو ) :م دقعلا حصي وأ وغلي طرشلا نأل دقعلا دسفي

 « - هللا همحر - فسوي يبأ نع يور امع هب زرتحاو انبهذم نم رهاظلا وه طرشلا رخآو دقعلا

 دابعلا بولق يف رظن هللا نإ» هظفلو « اًعوفرم عوضوم « ٥۳١( /۲) ةفيعضلا ةلسلسلا يف ينابلألا ةمالعلا لاق (۱)

 وهف اوحبقتسا امو نسح هللا دنع وهف اونسحتسا امف اًبحاصأ مهلجف مهراتخا كلذلو يباحصأ نم ىقنأ الق دجي ملف

 مث . باذك وهو يعخنلا ورمع نب ناميلس هيفو « ٠١١( /6) هقفحملاو هيقفلا يف بيطخل ا هاور «حيبق هللا دنع

 نم « )۲/۸٤( همجعم يف يبارعألا نب ديعس وبأو « (۳۲) ص يسلايطلاو )٠٠١( دمحأ هجرخأ :لاق

 «يبهذلا هقفاوو دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو اًقوقوم . . . . دوعسم نبا نع شيبح نب رز نع مصاع قيرط

 . ىهتنا . نسح فوقوم وه : يواخسلا ظفاحلا لاقو
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 ىلإ الو ابرلا ىلإ يدؤي الف < ةبلاطملا تمدعنا هنأل ؛ ةعيبملا ةبادلا يرتشملا عيبي ال نأ طرشك

 فرصتلا يف قالطإلا هتيضق نأل دقعلا اهيضتقي ال طورشلا هذه : لوقن اذه تبث اذإ  ةعزانملا

 ناك نإو يعفاشلاو « هيلع دوقعملل ةعفنم هيفو كلذ يضنقي طرشلاو ء ًامتح مازلإلا ال رييختلاو

 نأ ةمسن عيبلا ريسفتو « هانركذ ام هيلع ةجحلاف « ةمسن دبعلا عيب ىلع هسيقيو قتعلا يف انفلاخي

 ‹ هيف طرتشي نأل هقتعي هنآ ملعي نم عابي

 هنأل ةعيبلا ةبادلا يرتشملا عيبي ال نأ طرشك ) :م هلوقب اذه ةروص ركذ مث « دقعلا لطبي : لاق ثيح

 ىلإ الو ابرلا ىلإ يدؤي الف ) :م طرشلا اذهب هبلاطي ال هنأل ةبادلا نم يأ :ش ( ةبلاطملا تمدعنا

 . ًاوغل طرشلا ناكف :ش (ةعزانما

 هقتعي نأ ىلعًأدبع عاب نمو :هلوقب ةلأسملا لوأ يف هركذ ام ينعي :ش ( اذه تبثاذإ ) :م

 :ش ( طورشلا هذه لوقن ) :م دساف عيبلاف « اهدلوتسي نأ ىلع ةمأ وأ هبتاكي وأ هربدي وأ يرتشملا

 دقعلا ةيضق يأ :ش ( هتيضق نأل دقعلا اهيضتقي ال ) :م داليتسالاو « ةباتكلاو ريبدتلاو قاتعإلا يأ

 فيك هرايتخاب يرتشملل عيبملا يف فرصتلا قالطإ يأ :ش ( رييختلاو فرصتلا يف قالطإلا ) :م

 فرصت ىلع مازلإلا نود يأ :ش ( اًمتح مازلإلا ال ) :م فرصت نود فرصت دييقت ريغ نم ءاش
 وهو ةرهاظ ةافانم امهنيبو امتح مازلإلا يضتقي طرشلاو بوجولا يأ « متحلا ليبس ىلع دح-او

 . ًاضيأ طرشلا اذه يف يأ :ش ( هيفو) :م مازلإلا يأ :ش ( كلذ يضتقي طرشلاو ) :م هلوق ىنعم

 ( قتعلا يف انفلاخي ناك نإو « يعفاشلاو ) :م ىضم اميف هانيب دقو :ش ( هيلع دوقعملل ةعفنم ) :م

 “زيجولا حرش» يفو « هنم لوق يف اذه نكل « هزوجي قتعلا طرشب قيقرلا عيب لوقي ثيح :ش
 ‹ حصيال هنأ امهدحأ : نالوق قتعلا طرشب قيقرلا عيب يف

 ةياور يف -هللا همحر-ةفينح وبأو - هللا همحر- دمحأو - هللا همحر - كلام لاق هبو

 -هنع هللا يضر- يعفاشلا يأ :ش ( هسيقيو ) :م زئاج عيبلاو لطاب طرشلا لوق يفو نسحل ا

 لاقو « هركذ -هللا همحر -فنصلملا نأل نآلا يتأي هانعمو :ش ( ةمسن دبعلا عيب ىلع ) :م اذه سيقب

 يف اهركذ امل ةمسقلا نأ كلذو « قتعلل اضرعم ىنعم ىلع ةلاحلا ىلع ةمسن باصتنا : يزارتألا

 قتعلل ضرعم وه ال مسا اهنأك تراص « ةمسنلا قتعو ةبقر كف « مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثم
 ةمسنلاو - هللا همحر - يزرطملا لاق اذك « لاعفألا ىنعل ةنمضتملا ءامسألا ةلماعم تلموعف

 . حيرلا ميسن نم ةقتشم سفنلا

 هيلع هنأ وهو :ش (هانركذ ام ) :م - هللا همحر -يعفاشلا ىلع يأ :ش ( هيلع ةجحلاف ) :م

 هقتعي هنأ ملعي نمم عابي نأ ةمسن عيبلا ريسفتو ) :م ىضم دقو « طرشو عيب نع ىهن مالسلاو ةالصلا

 :هلوق :- هللا همحر -يقانغسلا لاقو « دبعلا يف يأ :ش ( هيف ) :م قتعلا يأ :ش ( طرتشي نأل
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 -ةفينح يبأ دنع ‹ نمثلا هيلع بجي ىتح عيبلا حص « قتعلا طرشب هارتسا امدعب ييرتشملا هقتعأ ولف

 بلقني الف ًادساف عقو دق عيبلا نأل ؛ ةميقلا هيلع بجت ىتح ًادساف ىقبي :الاقو . -هللا همحر
 ال هتاذ ثيح نم قتعلا طرش نأ -هللا همحر- ةفينح یبألو « رخآ هجوب فلت اذإ امک ءًازئاج

 هئاهتناب ءيشلاو كلملل هنم هنأل همئالي همکح ثیح نم نکلو « هانرکذ ام یلع دقعلا مئالب

 ةمئالملا ققحتت مل رخآ هجو نم فلت اذإف « بيعلا ناصقنب عوجرلا قتعلا عنمي ال اذهلو «ررقتي

 همحر- يعفاشلا ريسفت نم «طوسبملا» يف هركذ ام ىلع ميقتسم ريغ ةمسن دبعلا عيب ىلع هسيقيو

 قاتعإلا طرشب ءارشلا نأل هنع هللا ىضر ىعفاشلا بناج نم لاق ثيح ةمسن دبعلا عيب « - هللا
 . اهريغو اياصولا يف فراعتم ةمسن دبعلا عيب نأل سانلا نيب فراعتم

 عيبلا نع ريسفتلا كلذ ىلع ةمسن دبعلا عيب ناكو قتعلا طرشب عيبلا هريسفتو لاق مئ

 :- هللا همحر- ىكاكلا لاقو « لطاب كلذو هسفن ىلع ءيشلا سايق مزلي ذئنيحف « قتعلا طرشب

 ‹ ةمسن عيبلا - هللا همحر - فنصملا ريسفت حص فيك : - هللا همحر - يزارتألا لاقو

 امأ ناريغ هيلع سيقملاو سيقما نأل هيلع قتعلا طرشب عيبلا - هللا همحر - يعفاشلا سايق حص

 . هنيعب هيلع سيقملا وه سيقما نأل هل هجو الف طوسبملا بحاص لاق ام ىلع

 م دقعلا يف عئابلا هقتع طرش يذلا يرتشملا دبعلا قتعأ ولف يأ :ش ( يرتشملا هقتعأ ولف ) :م

 یقبی :الاقو :- هللا همحر- ةفينح يبأ دنع نمثلا هيلع بجي ىتح عيبلا حص قتعلا طرشب هارتشا امدعب )

 اذإ امك ءازئاج بلقني الف آادساف عقو دق عيبلا نأل ؛ ةميقلا هيلع بجت ىتح ) :م ناك امك :ش ( ًادساف

 . سايق امهلوق « طوسبملا» يفو « هعاب وأ هلتق وأ تام نأب :ش ( رخآ هجوب فلت

 ذفني مل ضبقلا لبق هقتعأ ول «ةفحتلا» يف لاقو - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياور وهو

 همحر - ةفينح ىبأ : لوق ىف « ًاناسحتسا ًازئاج دقعلا بلقناف قتع ضبقلا دعب هقتعأ نإو هقتع
 ليلد نمشلا بوجوو « دبعلا ةميق هيلع بجي ىتح هقتعأ اذإ ًازئاج دقعلا بلقني ال لاقو - هللا

 . داسفلا ليلد ةميقلا بوجوو زاوجلا

 ( هانركذ ام ىلع دقعلا مئالي ال هتاذ ثيح نم قتعلا طرش نأ - هللا همحر - ةفينح يبألو ) :م

 يأ :ش (هنأل همئالي همكح ثيح نم نكلو ) :م فرصتلا يف قالطإلا ةيضق نأل هلوق ىلإ ةراشإ :ش

 :م ررقتي هئاهتناب ءيشلاو هلوقل حاضيإ :ش ( اذهلو ررقتي هئاهتناب ءيشلاو كلملل هنم ) :م قتعلا نأل

 ولذإ « هل ممتمو كلملل ررقم قتعلا نأ ىلع هب لدتسي :ش ( بيعلا ناصقنب عوجرلا قتعلا عنمي ال )

 . بيعلاك ناصقنلاب عوجرلا عنم ًاليزم ناك
 نود طرشلا ةروصل داسفلا ررقي هنأل :ش ( ةمئالملا ققحتت مل رخآ هجو نم فلت اذإف ) :م

1A8 



 كلذ لبق لاحلا ناكف « زاوجلا بناج حجرتيف ةمئالملا تققحت قتعلا دجو اذإو « داسفلا ررقتيف

 وأ  اهنكسي نأ ىلع اراد وأ ءًارهش عئابلا همدختسي نأ ىلع ًادبع عاب ول كلذكو : لاق . افوقوم

 هیفو دقعلا هيضتقي ال طرش هنأل ؛ ةيده هل يدهي نأ ىلع وأ « امهرد يرتشملا هضرقي نأ ىلع

 ةمدخلا ناك ول هنأالو.فلسو عيب نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنألو « نيدقاعحملا دحأل ةعفنم

 يف ةراعإ نوكي امهلباقي ال ناك ولو « عيب يف ةراجإ نوكي نمشلا نم ءيش امهلباقي ىنكسلاو

 . ةقفص يف نيتقفص نع يب يبنلا ىهن دقو «عيب

 ( افوقوم كلذ لبق لاحلا ناكف ) :م داسفلا بناج ىلع :ش ( زاوجلا بناج حجرتيف ) :م قتعلابةمئالملا

 املف ‹ قاتعإلاب زاوجلا ىلإ هبالقنا وأ ًادساف هئاقب نيب قاتعإلا لبق ًافوقوم دقعلا لاح ناك يأ :ش

 عئابلا همدختسي نآ ىلع ًادبع عاب ول ) :م دسفي :ش ( كلذكو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( ةيده هل يدهي نأ ىلع وأ « امهرد يرتشملا هضرقي نأ ىلع وأ « اهنكسي نأ ىلع اراد وأ ًارهش

 ( مالسلاو ةالصلا هيلع هنألو ‹ نيدقاعتملا دحأل ةعفنم هيفو دقعلا هيضتقي ال طرش هنأل ) :م دساف عيبلاف

 الإ ةعبرألا ننسلا باحصأ هاور ثيدحلا اذه :ش ( فلسو عيب نع ىهن ) :م يب يبنلا نأل يأ :ش

 لاق : لاق - مهنع هللا يضر - صاعلا نباو « رمع نب هللا دبع ثيدح نم هرصتخا ةجام نبا

 سيل ام عيب الو نمضي ملام حبر الو عيب يف ناطرش الو عيبو فلس لحيإل ءاي هللا لوسر

 -ينابيشلا نسحلا نب دمحم هاورو حيحص نسح ثيدح - هللا همحر- يذمرتلا لاقو . “كدنع

 كعيبأ لجرلل لوقي لجرلاف عيبلاو فلسلا امأ : لاقو . هرسفو «راثآلا» باتك ىف - هللا همحر

 ءيشلا عيبي لجرلاف عيبلا يف ناطرشلا امأو ءاذكو اذك ينضرقت نأ ىلع اذك وأ اذكب اذه يدبع

 هضبقي نأ لبق هعيبيف ءيشلا يرتشي لجرلاف نمضي مل ام حبر امأو « نيفلأب ًالجؤمو ًالاح فلأب
اك ولو « عيب يف ةراجإ نوكي نمشلا نم ءيش امهلباقي ىنكسلاو ةمدخلا ناك ول هنألو ) :م حبرب

 ال ن

 . دساف كلذ لكو :ش ( عيب يف ةراعإ نوكي ) :م نمثلا نم ًائيش ينعي :ش ( امهلباقي

 - هللا همحر - دمحأ هاور ثيدحلا اذه :ش "( ةقفص يف نيتقفص نع ب يبتلا ىهن دقو ) :م

 . هجیرخت قبس (۱)

 دمحأ دانساو « )٥/ ۳٤١( يقهیبلاو « ۲٠۰( /۷) يئاسنلاو « (۱۲۳۱) يذمرتلاو « ۱۷٤( /۲) دمحأ هاور (۲)

 . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو . هيف ملكتم وهو كامسو فيعض وهو كيرش هيف

 نع ةدئاز قيرط نم « (۲۲۹/۷) نابح نبا هاور . هيف ملكتم وهو يثيللا صاقولا نب ةمقلع نب دمحم هيف :تلق

 . اًقوقوم . كامس نع ةبعش قيرط نم نابح نبا هاورو . اعوفرم ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم

 . هللا هظفح ينابلألا ةمالعلا هححصو . يليقعلا هحجرو حجرألا وهو :تلق
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 نيعلا عيبلا يف لجألا نأل ؛ دساف عيبلاف رهشلا سأر ىلإ هملسب ال نأ ىلع اتيصع حاب نمو : لاق
 . نايعألا نود نويدلاب قيليف ًاهيفرت عرش لجألا نأل اذهو ء ًادساف ًاطرش نوكيف لطاب

 نع ةي هللا لوسر ىهن : لاق امهنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ىلإ هدانسإب هدنسم يف
 . ةقفص يف نيتقفص

 لجرلا عيبي نأ وه ةتاور نم رخآلا وه كيرش لاق - ثيدحلا ةاور دحأ رماع نب دوسأ لاق

 ًاعوفرم كامس قيرط نم - هللا همحر - يليقعلا ىورو « اذكب ةئيسنو اذكب دقن اذه : : لوقيف ًاعيب
 هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم - هللا همحر - يذمرتلا ىورو « ابر نيتقفصلا يف ةقفصلا
 يف هركذ اذك عيبلا يف ديلا ىلع ديلا برض ةغللا يف ةقفصلاو « نيعيب نع ىهن اب يبنلا نأ
 قلا دارأ اذإ رخألا دب ىلع هدي مضي نيدقاعتلا دحأ نأل دقعلا يف اهب داريو ٠ ةغللا لمجمم
 نع یھن ال يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم - هللا همحر - يذمرتلا ىورو

 . ۀعيب يف نتعب

 بوثلااذه كعييأ : لجرلا لوقي نأ ملعلا لهأ ضعب لاق - هللا همحر - يذمرتلا لاق
 اذإ سأب الف امهدحأ ىلع هقراف اذإف < « نيتعيبلا دحأ ىلع ةقرافم الف نيرشعب ةئيسنو ةرشعب ًادقن

 نع اإ ىبنلا ىهن ىنعمو -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو « امهنم دحاو ىلع ةدقعلا تناك
 يل بجو اذٳف « اذکب كمالغ ينعيبت نأ ىلع اذكب هذه يراد كعيبأ لوقي نأ « ةعيب يف نيتعيب
 ام ىلع امهنم دحاو لک يردي الو « مولعم نمشب عيب نع قرافت اذهو يراد كل تبجو كمالغ
 . ىیهتنا «هتقفص هيلع تعقو

 عفانم نم طرش اذإ هنأ - هللا همحر- كلام نعو -هنع هللا يضر -يعفاشلا لاق انلوقبو
 ًاموي رادلا ىنكس طرش امأ - هللا همحر - دمحأ لاقو « حص ًاموي رادلا يف ىنكسلا ريسي عيبملا
 يعخنلا ميهاربإو ىليل يبأ نبا لاقو « ًارهاظ ةعزانملا ىلإ ءاضفإلا مدعب هدسفي مل نيموي وأ
 : - هللا همحر - ةمربش نبا لاقو « دساف طرشلاو زئاج عيبلا - هللا همحر - يرصبلا نسحلاو
 طرشب رادلا عيب يف - هللا همحر - دمحأو يعازوألا بهذ هيلإو حيحص طرشلاو حيحص عيبلا
 . اهرهظ طرشب ةباد عيبو اهانكس

 ؛ دساف عيبلاف ‹ رهشلا سأر ىلإ هملسي ال نأ ىلع ًانيع عاب نمو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اذكو -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاق هبو :ش ( ًادساف اطرش نوكيف لطاب نيعلا عيبملا يف ذ لجألا نأل
 ملسم اك ًانيد عيبا ناك اذإ نيعملا عيبلاب زرتحاو ء ةدئافلا مدعل هليجأت حصي ال هدنع نوعا نملا يف
 عرش لجألا نأل ) :م نيعملا عيبملا يف ذ لجألا نالطب يأ :ش ( اذهو ) :م حيحص هيف لجألا نإف « هيف
 لجألا ناكف لصاح ريغ نيدلا نأل :ش ( نايعألا نود نويدلاب قيليف ) :م ًاريسيت يأ :ش ( ًاهيفرت
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 حصي ال دقعلاب هدارفإ حصي ال ام نأ لصألاو « دساف عيبلاف اهلمح الإ ةيراج یرتشا نمو : لاق

 ةقلخ هب هلاصتال ناويحلا فارطأ ةلزنمب هنأل اذهو « ليبقلا اذه نم لمحلاو « دقعلا نم هؤانثتسا

 ءًادساف اطرش ريصيف حصب ملف بجوملا فالخ ىلع نوكي ءانثتسالاف « اهلوانتي لصألا عيبو

 نأ ريغ ‹ ةدسافلا طورشلاب لطبت اهنأل عيبلا ةلزنمب نهرلاو ةراجإلاو ةباتكلاو . هب لطب عيبلاو

 ءاهنم دقعلا بلص يف نكمتي ام ةباتكلا يف دسفملا

 اهيف ةجاح الف لصاحف نيعمل ا امأ « بسكلاب اهيف هيلصحت نم يرتشملا نكمتي يتلا ةدملا عابتا هيف

 . هيفرتلل لجألا ركذ ىلإ
 (دساف عيبلاف اهلمح الإ ةيراج ىرتشا نمو ):م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ال دقعلاب هدارفإ حصي ال ام نأ ) :م اذه يف يأ :ش ( لصألاو ) :م حصألا يف يعفاشلا لاق هبو :ش

 مكح يف وهف همأ نطب يف ماد ام نينجلا نإف :ش ( ليبقلا اذه نم لمحلاو « دقعلا نم هؤانثتسا حصي

 . ضارقملاب اهنع عطقي هنأ ىرت الأ لجرلاو ديلاك « اهنم ءزج

 يف نينجلا نأل اذهو <« ءانشتسالاب ًادوصقم نوكي الف ادوصقم دقعلا لبقت ال ناويحلا ءازجأو

 نم نينجا نوک يأ :ش (اذھو ) :م رثکأ وأ دحاو یئنخ وأ ینا مأ رکذأ یردی ال لوهجم نطبلا

 يآ :ش ( ةقلخ هب هلاصتال ) :م كلذو انركذ امك :ش ( ناويحلا فارطأ ةلزنم هنأل ) :م ليبقلا اذه

 . ةقلخلا ثيح نم مألاب نينحلا لاصتال

 نوکی ءانشتسسالاف ) :م كلذك ناك اذإف لمحا لوانتي يأ هلوانتي خسنلا ضعب يفو ‹ لمحلاو مألا

 :م دوصقم ريغ ًاعيب لمحلا نوكي نأ بجوي دقعلا نأل دقعلا بجوم يأ :ش ( بجوملا فالخ ىلع

 ةراجإلاو ةباتكلاو ) :م دسافلا طرشلاب يأ :ش ( هب لطبي عیبلاو ًادساف اطرش ریصيف حصي ماف )

 اذإ ام وحن كلذو - هللا همحر - يرودقلا ةلأسل ًاعيرفت ةلأسملا هذه ركذ :ش ( عيبلا ةلزنب نهرلاو

 ‹ اهلمح الإ ةيراج نهر وأ اهلمح الإ ةيراج ىلع هرادرجأ وأ اهلمح الإ ةيراج ىلع هدبع بتاك

 نهرلاو ةراجإلاو ةباتكلا نأل يأ :ش (اهنأل) :م عيبلا دسفي امك دقعلا دسفي لكلا يفف

 طورشلاب لطبت : هلوق نم ءانشتسا :ش ( ةباتكلا يف دسفملا نأ ريغ « ةدسافلا طورشلاب لطبت ) :م

 يف دسفملا طرشلا يأ دسفملا نأ الإ ةدسافلا طورشلاب لطبت ةثالثلا ءايشألا هذه ىنعي « ةدسافلا

 رمخلا ىلع ةباتكلاك « ةدسفملا طورشلا نم يأ :ش ( اهنم دقعلا بلص يف نكمتي ام ) :م ةباتكلا

 طرش اذإ امك اهنم دقعلا بلص يف نكي مل اذإ امأو « لدبلا يف لخد ثيح هتميق ىلع وأ ريزتخلاو

 ءاهتنا عيبلا هبشت ةباتكلا نأل حيحص دقعلاو ‹ جرخي نأ هلف ديلا نم جرخي ال نأ بتاكملا ىلع

 . ءادتبا خسفلا لمتحيو ‹ مولعم لدبب الإ حصي الو ىلوملا قح يف لام هنأل
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 لطبي لب « لمحل ا ءانفتساب لطبت ال دمعلا مد نع حلصلاو علخلاو حاكنلاو ةقدصلاو ةبهلاو
 حصي نکل هب لطبت ال ةيصولا اذكو ءةدسافلا طورشلاب لطبت ال دوقعلا هذه نأل ءانفتسالا
 يرجي ثاريملاو « ثاريملا تخأ ةيصولا نأل ؛ ةيصو ةيراجلاو ًاثاريم لمحلا نوكي ىنح ءانثتسالا

 ىلع ًابوث ىرتشا نمو . اهيف يرجي ال ثاريملا نأل اهتمدخ ىنثتسا اذإ ام فالخب « نطبلا يف اميف
 ةعفنم هيفو دقعلا هيضتقي ال طرش هنأل ؛ دساف عيبلاف « ءابق وأ ًاصيمق هطيخيو عئابلا هعطقي نأ

 ةقفص يف ةففص ريصي هنألو « نيدقاعتملا دحأل

 دوصقملا مات دعب خسفلا لمتحي الو « هسفن قح يف لاب سيل هنإ ثيح نم حاكنلا هبشي امو
 . هنم نكمتي مل اذإ اميف حاكنلابو « دقعلا بلص يف نكمت طرش يف عيبلاب ه هانقحلأف

 لطبي لب « لمحلا ءانئتساب لطبت ال دمعلا مد نع حلصلاو علخلاو حاكنلاو ةقدصلاو ةبهلاو ) :م
 ابرلا ىلإ هئاضفإ رابتعاب داسفلا نأل :ش ( ةدسافلا طورشلاب لطبت ال دوقعلا هذه نأل ؛ ءانتسالا
 : لاق نأب ءايشألا هذه روصو « تاطاقسإو تاعربت هذهو تاضواعملا يف الإ ققحتي ال كلذو

 وأ علخلا لدب وأ رهم اهتلبح وأ اهلمح الإ كيلع اهتقدصت وأ اهلمح الإ كل ةيراجلا هذه تيهو
 . اهلمح الإ دمعلا مد نع حلصلا لدب

 .ءانثتسالاب دسفي نأ يغبني تاكيلمتلا لبق نم ةبهلا : تلق نإف

 زاجأ لب هنإف ءاهدسفي ال دسفملا طرشلا نأ صنلاب افرع نكلو كلذ انملس : تلق
 طرش اذإ رمعملا ةثرول ال هل بوهوملا ةثرول ىرمعلا ريصي ىتح رمعملل هطرش لطبأو ىرمعلا
 . ءانثتسالا لطبو دقعلا حصو هدوع

 : لاق نأب :ش ( ءانثتسالا حصي نكل ) :م لمحلا ءانثتساب يأ :ش ( هب لطبت ال ةيصولا اذكو ) :م
 ينعي :ش ( ةيصو ةيراجلاو اثاريم لمحلا نوكي ىتح ) :م اهلمح الإ نالفل ةيراجل ا هذهب تيصوأ
 دعب لصحي امهنم لك يف كلملا نإ ثيح نم :ش ( ثاريلا تخأ ةيصولا نأل ) :م هل يصوملل نوكي
 :ش ( اهتمدخ ىنثتسا اذإ ام فالخب ) :م نيع هنأل :ش ( نطبلا يف اميف يرجي ثاريملاو ) :م تومل ا

 ةيراجلا نوكت ىتح لطب ليقو ءانثتسالا حصي ال « اهتمدحخ ىنثتساو نالفل ةيراجب ىصوآ ينعي
 . هل يصوملل ًاعيمج اهتمدخو

 ركذ هيف يرجي ال خسنلا ضعب يفو « نيعب تسيل اهنأل :ش ( اهيف يرجي ال ثاريملا نأل ) :م

 عيبلاف « ءابق وأ اصيمق هطيخيو عئابلا هعطقب نأ ىلع ًابوث ىرتشا نمو ) :م روكذمل ا رابتعاب ةمدخلا ريمض
 .ةعبرألل هيف فالح ال - هللا همحر - يرودقلا لئاسم نم وهو :ش ( دساف

 ( هنألو ) :م يرتشملل ينعي :ش ( نيدقاعتملا دحأل ةعفنم هيفو دقعلا هيسضتقي ال طرش هنأل ) :م
 م عيب يف ةراعإ وأ عيب يف ةراجإ ينعي :ش ( ةقفص يف ةقفص ريصي) :م دقعلا اذه نألو يأ :ش
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 باوج . هركذ ام لاق . دساف عيبلاف هك رشي وأ عئابلا هوذحي نأ ىلع ًالعن یرتشا نمو . رم ام ىلع

 لماعتللو ‹ بوثلا غبصك راصف هيف لماعتلل زوجي ناسحتسالا يفو ‹ انب ام ههجوو سايقلا

 . عانصتسالا انزوج

 س

 ىلإ نمثلا نم ءيش امهلباقي ىنكسلاو ةمدخلا تناك ول هنألو هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( رم ام یلع)

 درحخآ

 لوؤي ام مساب ءيشلا ةيمست مرصلا لعنلا :ش ( عئابلا هوذحي نأ ىلع ًالعن یرتشا نمو ) :م

 وأ) :م رخآلل ًايواسم اهلعجي اهوذحي ىنعمو « برعم يسراف دلجلا مرصلا : يرهوحلا لاق هبلإ

 ًاکارش هل تلعج يلعن تکرش : حاحصلا يفو كارشلا عضو وهو كيرشتلا نم :ش ( هک رشي

 :ش ( دساف عیبلاف ) : :م اههجو ىلع نوكت يتلا لعنلا رويس دحأ وه كارشلاو « هيلع كيرشتلاو

 ام يأ :ش ( هركذ ام ) :م هلوقب فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م هلوقب فنصملا لاق كلذلف سايقلا وهو

 . دساف عيبلاف هلوق نم - هللا همحر- يرودقلا هركذ

 ال طرش هنأل: هلوق هب دارا :ش ( انيب ام ) :م سايقلا هجو يأ :ش ( ههجوو سایقلا باوج ) :م

 يفو ) :م حصألا يف - هللا همحر - يعفاشلاو رفز لاق سايقلابو « هرخآ ىلإ دقعلا هيضتقي

 عئابلا وذح طرشب لعنلا كارش زاوج راصف يأ :ش ( راصف هيف لماعتلل زوجي ناسحتسالا

 . هکیرشتو

 يفف هبوث غبصيل ًاغابص رجأتسا ول ينعي « بوشلا غبص زاوجك يأ :ش ( بوثلا غبصك ) :م
 ي نا ا حالا ن“ ةراجإلاو خصلا وهو نيعلا كالهتسا ىلع دقع نأل زوجي ال سايقلا

 :ش (عانصتسالا اتزوج لمامنالو ) :م نيللاو ءالا كالهتسا امهيف نأل رئظلاو مامحلا راجتتسا
 نأ عم

 . مودعلا ا هنأل هابأي سايقلا

 زوجي نأ ىلع ًآدلج يأ ًامرص ىرتشا ول ام يواحطلا حرش يف هركذ ام لماعتلا عاونأ نمو

 طرشلا اذهب عيبلا زاج « هدنع نم عئابلا هل نطبي نأ طرشب ةوسنلق ىرتشا وأ ءًافح هل عئابلا

 . لداعتلل

 هللا يضر يعفاشلا لاق هبو ‹ دساف دقعلاف لماح اهنأ طرشب ةاش ىرتشا «طوسبملا» ىفو

 . - هللا همحر- نسحلا ةياور وهو حصي حصألا يف : لاقو لوق يف هنع

 ركذو «ًادحاو ًالوق حصي يراوجلا يف امأ « يمدآلا ريغ يف نالوقلا : هباحصأ ضعب لاقو

 نآ الإ عيبلا زوجي لماح اهن ىلع ةيراج ىرتشا - هللا همحر- دمحم نع - هللا همحر- ماشه

 . دسفي ذئنيحف ةروظلل اهديري يرتشملا نأ رهظي
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 كلذ ناعيابتملا فرعي ملاذإ ٠ دوهيلا رطفو ىراصنلا موصو ناجرهملاو زورينلا ىلإ عيبلاو : لاق

 هنافرعب اناك اذإ الإ ةسكامملا ىلع هئانتبال عيبلا يف ةعزانملا ىلإ ةيضفم يهو « لجألا ةلاهجل دساف
 ¢ امهدنع ًامولعم هنوکل

 ف
 نايب ىلع هركذي عئابلا نأل دسفي ال عئابلا نم لبحلا طرش ول - هللا همحر - يناودنهلا نعو
 ةدايزلا طارتش ڈا هجو ىلع هرکذ هنأل دسفي يرتشملا يف دجو ولو « ةداع بيعلا

 لوعيف برعلا نازوأ يف نكي مل ال نكلو زورونلا هلصأ :ش ( زورينلا ىلإ عيبلاو لاق) :م
 فرط يف موي وهو ناکرهم برعم :ش ( ناجرهملاو ) :م عيبرلا فرط يف موي وهو ءاي واولا اولدبأ
 سداسلا مويلا وه ناجرهمل ا و هام يدرورف نم موي لو زورينلا : «ءایشوک حیز »يف لاقو «فيرحلا

 . هامرهم نم رشع

 . مهدنع ةنسلا نم عباسلا رهشلا وه « هامرهم»و « سرفلا رهشأ لوأ “هام يدرورف» : تلق

 لامتحال درهيلاب رطفلاو « ىراصنلاب موصلا صخ :ش ( دوهيلا رطفو ىراصنلا موصو ) :م
 ىراصنلا رطف ىلإ ناك اذإ ليجأتلا نأ ىرت الأ ٠ مهموص نود ًامولعم دوهيلا م وص ًادبم نوکي نأ
 ملاذإ) :ماموي نوسمخ يهو ةمولعم مابالاب مهمرص ةدم أل ٠ حب مهمرص يث وعر هاب
 ربخ :ش (دساف ) :م ءايشألا هذه تقو يأ : :ش ( كلذ ) :م عئابلاو يرتشملا يأ :ش ( ناعيابتملا فرعي
 نأل :ش ( لجألا ةلاهحل) :م داسفلاو هيلع فطع هدعب امو زورينلا ىلإ عيبلاو : هلوق ينعأ ًأدتبملا
 ةمولعم تناك ول ىتح ةداع كلذ تقو نوفرعي ال مهنإف < « نيملسملا لاجآ نم تسيل لاجآلا هذه
 . ةلهألا ةلزنب عيبلا زاج « ناعيابتملا دنع

 ءانتبال يأ :ش ( هئانتبال عيبلا يف ةعزانملا ىلإ ةيضفم ) :م لجألا ةلاهج يأ :ش ( يهو ) :م
 ا -ارلا ريمضلا تنأ : « هللا همحر » يزارتألا لاق « اهئانتبال خسنلا ضعب يفو ٠ عيبلا
 :م ءيشب سيلف ةعزانملا ىلإ عج -ار ريمضلا ليق امو « ةقفصلا وأ ةضواعملا ليوأت ىلع عيبلا
 ا اا ةعيابملا يف ةدوجوم ةسكامملاو «ناصقنلا يف ةلداجملا ىلع يأ :ش ( ةسكامملا
 ناك اذإ الإ يأ« دساف : هلوق نم ءانئتسا :ش (اناک اذإ ) :م ةسكامملا ىلعةعيابملا ءانتبال
 ةفرعمو ةلاهجلا عافترال :ش (امهدنع ًامولعم هنوكل ) :م لجألا يأ :ش ( هنافرعي ) :م ناعيابتما
 يفو : :« ريغصلا عماجلا حرش» يف ثيللا وبأ هيقفلا لاقو . امهل قح لجألا نأل ربتعي ال امهريغ
 نيدلا رخف لاقو « ليلق توافتلا نأل لاجآلا هذه ىلإ عيبلا زاج - هللا همحر - ىليل يبأ نبا لوق
 «عربت دقع ةلافكلا نأل زوجي تاقوألا هذه ىلإ ليكوتلاو « ريغصلا عماحلا حرش يف ناخ يضاف

 . ةلهاسملا ىلع عربتلا ىنبمو

 اهيف لجألا ةلاهجف يلع وهف نالف ىلع كل ناك ام لاق نأب لوهجللاب ةلافكلا تحص اذهلو

1۹۰ 



 ‹ ةمولعم مايألاب مهموص ةدم نأل مهموص يف اوعرش ام دعب ىراصنلا رطف ىلإ ليجأتلا ناك وأ

 فاطقلاو سايدلاو داصحلا ىلإ كلذكو « جاحلا مودق ىلإ عيبلا زوجي الو: لاق . هيف ةلاهج الف

 يف ةلمحتم ةريسيلا ةلاهحلا نأل زاج تاقوألا هذه ىلإ لفك ولو « رخأتتو مدقتت اهنأل « رازجلاو

 . لصألا مولعم هنألو « اهيف ةباحصلا فالتخال ةك ر دتسم ةريسي ةلاهجلا هذهو « ةلافكلا

 بوبه ىلإ ةلافكلاك « ةكردتسم ريغ تناك ولو لجألا ةحص عنمت ال « ةكردتسم ةريسي تناك اذإ

 . ًالاح نوكيو لجألا حصي الو ةلافكلا تحص ءامسلا رطعت نأ ىلإ وأ حيرلا

 ( ةمولعم مايالاب مهموص ةدم نأل مهموص يف اوعرش امدعب ىراصنلا رطف ىلإ ليجأتلا ناك وأ ) :م

 زاوجلا نم عنامالف :ش ( هيف ةلاهج الف ) :م ةمولعم تناك اذإو انركذ امك ًاموي نوسمحخ يهو :ش

 يف زوجيو « عرزلا عطق يأ :ش ( داصحلا ىلإ كلذكو جاحلا مودق ىلإ عيبلا زوجي الو : لاق ) :م

 ءاهلبق ام راسكنالاب واولا تبلق ساود هلصأو سودلا نم :ش ( سایدلاو ) :م رسکلاو حتفلا ءاحللا

 باودلا مئاوقب اأطوي نأ بوبحلا يفو مدقلاب ءيشلا ءطو ةدش سودلاو

 حتفلاب فاطقلا : -هللا همحر- يكاكلا لاقو « مركلا نع بنعلا عطق :ش ( فاطقلاو ) :م

 اذإ هريغو فوصلا زج نم نيتمجعملا نيئازلاب :ش ( زازجملاو ) :م بنعلا دوقع رسكلاب فطقلاو

 . هعطق

 لاقو «« طوسبملا» يف حرص هبو لخنلا زازج تقو انه دارملاو - هللا همحر - يكاكلا لاق

 كلذكو باطرلا نم زجي اميف ةلآ زجلا : ؛ريغصلا عماجلا حرش» يف - هللا همحر - مالسإلا رخف

 . ءايشألا هذه تاقوأ نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م لخنلا زازج

 . دربلاو رحلا فالتحخاب كلذو ًاعطق ة مولعم تقو اهل سیلو :ش ( رخأتتو مدقتت ) :م

 ةريسي ةلاهجلا هذهو « ةلافكلا يف ةلمحتم ة ةريسيلا ةلاهحلا نأل زاج ‹ تاقوألا هذه ىلإ لفك ولو ) :م

 لاحلا يف يأ :ش ( اهيف ةباحصلا فالتخال ) :م اهتلاهج ةلازإو اهكرادت نكي يأ :ش ( ةكردتسم

 تزاجأ اهنأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع نعو « ةباحصلا ةماع دنع دساف اهيلإ عيبلا ينعي ةروكذمل ا

 انربخأ يعفاشلا قتيرط نم «ةفرعملا» باتك يف - هللا همحر - يقهيبلا ىورو « ءاطعلا ىلإ عيبلا

 اوعيبت ال : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع ةمركع نع يرزخلا ميركلا دبع نع ةنييع نبا

 ۰ . سايدلا ىلإ الو ردلا ىلإ الو ءاطعلا ىلإ

 ةلومحم ءاطعلا ىلإ عيبلا -اهنع هللا يضر- ةشئاع ةزاجإ: - هللا همحر - يزارتألا لاقو

 كلذ دعب امأف . فلتخي ملف داعيملا نوفلخي اونوكي مل ءافلخلا نأل « تزاجأ اغإ اهنأ ىلع اندنع

 نيدلا نألو يأ :ش ( لصألا مولعم هنألو ) :م . رخأتيو مدقتي ام سنج نم راصف رمألا ريغت دقف

 ةلاهجلاو « لصألل عبات فصولاو ءلجألا وهو هفصو لوهجللا اغإو « لصألا مولعم ةلافكلا يف

14۹1 
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 « ىلوأ فصولا يفف « نالف ىلع باذ اب لفكت نأب نيدلا لصأ يف ةلاهحجلا لمتحت اهن ىرت الآ
 لجأ مث اقلطم عاب اذإ ام فالخب هفصو يف اذكف نمشلا لصأ يف اهلمتحيال هنإف « يبلا فالخب
 ةلزنمب ةلمحتم هيف ةلاهحلا هذهو « نيدلا يف ليجأت اذه نأل زاج ثيح « تاقوألا هذه ىلإ نمنلا
 هذه ىلإ عاب ولو . دسافلا طرشلاب لطبي هنأل ؛ دقعلا لصأ يف هطارتشا كلذك الو « ةلافكلا
 زاج جاحلا مودق لبقو سايدلاو داصحلا يف سانلا ذخأي نأ لبق لجألا طاقسإب ايضارت مث لاجآلا
 طاقسإک راصو ء ًازئاج بلقني الف ادساف عقو هنأل زوجي ال : -هللا همحر- رفز لاقو ء اضيأ عيبلا
 يف ةلاهحلا هذهو « هررقت لبق عفترا دقو « ةعزانملل داسفلا نأ انلو ء لجأ ىلإ حاكنلا يف لجألا

 عاب اذإ ام فالخب هطاقسإ نكميف « دقعلا بلص يف ال دئاز طرش
 س
 ن يآ :ش ( اهنآ یرت الا ) :م هلوق ینعم وهو یلوألا قیرطب هفصو يفنف « ةلمحتم نيعلا لصأ يف
 يقف نالف ىلع ) :م بجو اجب يأ :ش ( باذ اب لفكت نأب نيدلا لصأ يف ةلاهجلا لمحت ) :م ةلافكلا
 « ىلعألا وه يذلا لصألا يف زاج اذإف « لصألا نم قرتفي ال فصولا نأل :ش ( ىلوأ فصولا
 ةلاهجلا يأ :ش ( اهلمتحي ال هنإف « عيبلا فالخب ) :م ىلوألا قيرطلاب ىندألا وه يذلا فصولا يفف
 ام فالخب ) :م لجألا فلاخي ال فصولا ذإ لجألا وهو :ش ( هفصو يف اذكف « نمثلا لص يف) :م
 اذه نأل « زاج ثيح تاقوألا هذه ىلإ نمفلا لجأ مث ) :م لجألا ركذ نودب يأ :ش ( ًاقلطم عاب اذإ

 طارتشا يأ :ش ( هطارتشا كلذك الو ةلافكلا ةلزنم ةلمحتم هيف ةلاهجلا هذهو « نيدلا يف ليجأت
 هذه ىلإ عاب ولو  دسافلا طرشلاب لطبي ) :م دقعلا نأل يأ :ش ( هنأل دقعلا لصأ يف ) :م ليجأتلا
 « سايدلاو داصحلا يف سانلا ذخأي نأ لبق لجألا طاقسإب ) :م نادقاعتملا يأ :ش ( ايضارت مث لاجآلا
 - يرودقلا مالك نم « عيبلا زاج هلوق ىلإ عاب ول هلوقو :ش ( ًاضيأ عيبلا زاج جاحلا مودق لبقو
 عاب اذإ ام فالخب :اذه لبق لاق هنأل - هللا همحر - فنصملا مالك نم ًاضيأ هلوقو- هللا همحر
 . زاج ثيح تاقوألا هذه ىلإ نمثلا لجأ مث ًاقلطم

 - يعفاشلا لاق هبو « زاوجلا ىلإ بلقني ال يأ :ش ( زوجي ال - هللا همحر- رفز لاقو ) :م

 راصو ) :م دسفملا طاقسإب :ش (ًازئاج بلقني الف ًادساف عقو هنأل ) :م حصألا يف -هنع هللا يضر
 اذه . - هللا همحر - رفز لوقب تقؤملا حاكنلا يف ينعي :ش ( لجأ ىلإ حاكنلا يف لجألا طاقسإك
 همحر - رفز دنعو ءاهيف عزانتملا ةلأسملا يف اذكو « تقولا طقسأ اذإ حاكنلا حصي ال مكلصأ ىلع
 نم لالدتسااذهو : - هللا همحر - لمكألا لاقو « لطاب طرشلاو زئاج لجأ ىلإ حاكنلا - هللا
 عيبلا يف :ش ( داسفلا نأ انلو ) :م یقبي ام ىلع سیل وهو هب لقي مل اب - هللا همحر = رفز بناج
 . داسفلا ررقت لبق يأ :ش ( هررقت لبق عفترا دقو ةعزانملل ) :م روكذمل ا

 نم ةعناملا ةعزانملا ىلإ يضفملا لجألا ةلاهج وهو :ش ( دئاز طرش يف ةلاهجلا هذهو ) :م
 عاب اذإ ام فالخب هطاقسإ نكميف ) :م نيلدبلا دحأ وهو :ش ( دقعلا بلص يف ال ):م ملستلاو ميلستلا
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 ىلإ حاكنلا فالخبو ‹ دقعلا بلص يف داسفلا نأل ؛ دئازلا مهردلا اطقسأ مث نيمهردلاب مهردلا

 هل نم نأل ؛ اقافو جرح ايضارت مث : باتكلا يف هلوقو ‹ حاكنلا دقع ريغ دقع وهو ةعتم هنال لجأ

 لطب ةتيمو ةيكذ ةاش وأ ٠ دبعو رح نيب عمج نمو : لاق . هقح صلاخ هنأل هطاقسإب دبتسي لجألا

 همحر- دمحمو -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « امهيف عببلا

 وأ ربدمو دبع نيب عمج نإو . ةيكذلا ةاشلاو دبعلا يف زاج ًانمث امهنم دحاو لكل ىمس نإ : -هللا

 ‹ ةثالثلا انئاملع دنع نمثلا نم هتصحب دبعلا يف عيبلا حص هريغ دبعو هدبع نيب

 باوج هرخآ ىلإ ةلاهجلا هذهو : هلوقو ررقتلا لبق :ش ( دئازلا مهردلا اطقسأ مث نيمهردلاب مهردلا

 حيحص ريغف نيمهردلاب مهردلا عيب ىلع سايقلا امأو ٠ باوجلا ملع دقو ء دئازلا مهردلا اطقسأ

 . نيضوعلا دحأ يف ينعي :ش ( دقعلا بلص يف داسفلا نأل ) :م

 :م حاكنلا نآ هنايب لجألا طاقسإك : هلوق نع باوج ًاضيأ اذه :ش ( حاكنلا فالخبو ) :م

 حاكنلا دقع نأل :ش ( حاكنلا دقع ريغ دقع وهو ةعتم هنأل ):م تقو ىلإ ينعي :ش ( لجأ ىلإ)

 حاكنلادقع مدعل لجألا طاقسإ دنع « حاكنلا ىلإ دوعلا نكي الف ةيهنم ةعتملاو « هيلإ بودنم

 . اسار

 هرصتخم يف يأ :ش ( باتكلا يف ) :م : - هللا همحر - يرودقلا لوق يأ :ش ( هلوقو ) :م

 ( دبتسي لجألا هل نم نأل ) :م قافتالا ليبس ىلع ينعي :ش ( ًاقافو جرخ ايضارت مث ) :م هيلإ بوسدملا

 يأ :ش (لاق) :م هب صتخيف :ش (هقح صلاخ هنأل هطاقسإب) :م درفنيو لقتسي يأ :ش

 عمج وأ يأ :ش (ةاش وأ) م عيبلا يف يأ :ش (دبعو رح نیب عمج نمو) :م -هللا همحر-يرودقلا

 - هللا همحر- يرودقلا ركذي ملو نيتروصلا يف يأ :ش ( امهيف عيبلا لطب ةتيمو ةيكذ ) :م ةاش نيب
 . فالخلا

 (-هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ) :م نالطبلا يأ :ش (اذهو ) :م - هللا همحر - فنصملا لاقو

 همحر - يعفاشلاو - هللا همحر - كلام لاق هبو ال وأ نمثلا لصو ءاوس ًاقلطم لطاب ينعي :ش

 - دمحمو - هللا همحر - فسوبي وبأ لاقو ) :م ةياور يف - هللا همحر - دمحأو « لوق يف - هللا

 - يعفاشلا لاق هبو :ش ( ةيكذلا ةاشلاو دبعلا يف زاج انمث امهنم دحاو لكل ىمس نإ - هللا همحر

 نيب وا ربدمو دبع نيب عمج نإو) :م ةياور يف - هللا همحر - دمحأو « لوق يف -هنع هللا يضر
 دتع نمثلا نم هتصحب دبعلا يف عيبلا حص هريغ دبعو ) :م هدبع نيب عيبلا يف عمج وأ يأ :ش (هدبع
 .هيبحاصو - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق يف يأ :ش ( ةثالثلا انئاملع
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 .ربدملاك دلولا مأو ‹ بتاكملاو ةتيملاك ًادماع ةيمستلا كورتمو امهيف دسف : -هللا همحر- رفز لاقو

 ردقب داسفلا نأ امهلو ‹ لكلا ىلإ ةفاضإإلاب ةيفتنم عيبلا ةيلحم ذإ لوألا لصفلاب رابتعالا هل

 نمث مسي مل اذإ ام فالخب حاكنلا يف هتخأوةيبنجألا نيب عمج نمك « نقلا ىلإ ىدعتي الف دسفملا

 دقعلا تحت لخدي ال رحلا نأ نيلصفلا نيب قرفلا وهو ةفينح يبألو ‹ لوهجم هنأل دحاو لك

 اذهو « دبعلا يف عيبلل اطرش رحلا يف لوبقلا ناكف ٠ ةدحاو ةقفص عيبلاو « لاب سيل هنأل ًالصأ

 . ةدسافلا طورشلاب لطبي ال هنأل حاكنلا فالخب دساف طرش

 يف ليقو « ًاعيمج دبعلاو ربدملا يف يأ :ش ( امهيف دسف :- هللا همحر - رفز لاقو ) م

 ًادماع ةيمستلا كورتمو ) :م دبعلاو ربدملا نيب عمحجلاو دبعلاو رحلا نيب عمجلا وهو نيروك نيب نيعمجلا
 - هللا همحر- يرودقلا مالك ىلع ًاعيرفت هركذ - هللا همحر - فنصملا مالك نع اذه :ش ( ةتيملاك

 هريدقت ردقملا نع لاحلا ىلع آدماع بصنو « عيبلا لطبي ةيمستلا كورتم عم ةيكذلا مض اذإ ينعي

 نإف فرعام ىلع رضي ال نايسنلاب نأل دمعلاب ديقو ءًادماع هنوك لاح ةيمستلا كرات كورتمو

 ‹ ربدملا عم نقلا عيبك ىكذملا عم هعيب زاوج بجيف ربدملاك راصف هيف دهتجم ةيمستلا كورتم : ليق

 اولكأت الو # : ىلاعت هلوق وهو « رهاظلا ليلدلا ةفلاخمل نيب ًأطخ لب هيف دهتجم سيل هنآأب : بيجأ

 ءاضقلا ذفني ال هلحب ىضق اذإ يضاقلا نأ ىتح « (١١١ةيآلا : ماعنألا) € هيلع هللا مسا ركذي مل ام

 مض اذإ ينعي :ش (ربدملاك دلولا مأو بتاكملاو) :م عيبلا يف دبعلاو رحلا نيب عمج نم ةلزنمب ناكف

 همحر - رفز يأ :ش (هل) :م نمثلا نم هتصحب دبعلا يف عيبلا حصي دبعلا عم دلولا مأ وأ بتاكلملا

 عيبلا ةيلحم ذإ) :م دبعلاو رحلا نيب عمحجلاب رابتعالا ينعي :ش (لوألا لصفلاب رابتعالا) :م - هللا

 ءافتنا ةفاضإب ينعي :ش (لكلا ىلإ ةفاضإلاب) :م ةيفتنم عيبلا زاوجل لحملا نوك نأل :ش (ةيفتنم

 . عيبلل لحمي سيل امهنم دحاو لك يأ : -هللا همحر- ةعيرشلا جات لاقو « عيمجلا ىلإ ةيلحملا

 :ش (دسفملا ردقب داسفلا نأ) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأل يأ :ش (امهلو) :م

 رحلا يف دسفملاو هليلد ردقب تبثي مكحلاذإ ءاتمث امهنم دحاو لكل ىمس اذإ هدسفي ام ردقب ينعي

 دبعلا عم مض اذإ ربدملا يف امك :ش (نقلا ىلإ ىدعتي الف) :م هب صتخم وهو عيبلل لحم سيل هنوك

 نمث مسي مل اذإ ام فالخب) :م حاكنلا دقع يف يأ :ش (حاكنلا يف هتخأو ةيبنجألا نيب عمج نمك) :م

 ةلاهجل يأ :ش (لوهجم هنأل) :م اعيمج امهيف عيبلا لطبي ثيح دبعلاو رحلا نم :ش (دحاو لك

 . نمثلا

 نأ) :م نقلا عم ربدملا لصفو رحلا لصف نيب يآ :ش (نيلصفلا نيب قرفلا وهو ةفينح يبألو) :م

 كلي ال يرتشملا نأ ليلدب :ش ( ةدحاو ةقفص عيبلاو لامب سيل هنأل ًالصأ دقعلا تحت لخدي ال رحلا

 (دساف طرش اذهو دبعلا يف عيبلل اطرش رحلا يف لوبقلا ناكف) :م رخآلا نود امهدحأ يف دقعلا لوبق

 . (ةدسافلا طورشلاب لطبي ال هنأل حاكنلا فالخب) :م دسافلا طرشلاب لطبي عيبلاو :ش
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 ريغلا دبع يف دقعني اذهلو « ةيلاملا مايقل دقعلا تحت اولخد دقو فوقوم ءالؤه يف عيبلا امآو

 ‹ ىضاقلا ءاضقب ربدملا يفو « حصألا يف هاضرب بتاكملا يفو « هتزاجإب

 دسافلا طرشلاب لطبي ال حاكنلا نأل قرافلاب سايق وهو « حاكنلا ىلع امهسايق نع باوج-:ش
 . ثحب هيفو : - هللا همحر - لمكألا لاقو « لطبي هنإف عيبملا فالخب

 لوبق نوكي ال ذئنيحو « ةقرفتم ةقفصلا تناك امهنم دحاو لك نمث نيب اذإ هنألف :ًالوأ امأ

 . دبعلا يف عيبلل اًطرش رحلا يف داقعلا

 هيلع دوقعملل وأ نيدقاعتملا دحأل ةعفنم هيف نوكي ام وهو دسافلا طرشلا نألف : اًيناث امأو

 الف هيلع دوقعملل وأ امهدحأل ةعفنم رحلا يف دقعلا لوبق يف سيلو ءابرلا ىنعم يف نوكي ىتح

 . ادساف اطرش نوک

 حص اذإ دبعلا يف دقعلا لوبقل اًطرش نوكياغنإ رحلا يف دقعلا لوبق نألف : اثلاث امأو

 هيف نحن اميف دجوي ملو «رخآلا نود امهدحأ يف دقعلا لوبقب عئابلا ررضتي الئل امهيف باجيإلا

 نكي مل اذإ هلثم يف ةدحتم ةقفصلا نأب : لوألا نع بيجأو « ربدملاو دبعلا نيب عمجلاك راصف

 .ءارشلا وأ عيبلا

 لاب سيل رح لاو فلأب امهعاب اذإ هنإف عئابلل ةعفنم رحلا يف دقعلا لوبق يف نأب : يناثلا نعو
 عفتنيف ىرخأ ةئامسمخ يأ ملست نأ ىلع ةئامسمخب دبعلا اذه تعب : لاق هنأکف « لدب هلباقی

 . ابرلا وهو عيبلا يف ضوعلا نع لام لضفب

 «هيف نحن اميف نوكي الف اعيمج طرشلاو دقعلا حص امهيف حص اذإ باجيإلا نأب : ثلاثلاو

 . امهنيب ديزتلا نع -هللا همحر- رفز باوج مثو ءنيلصفلا نيب قرفلا رهظ اذه رهظ اذإو
 دارأو ‹ دقعلا تحت لخديال رحلا نإ :هلوقب لصتم :ش (فوقوم ءالؤه يف عيبلا امأو) :م

 امهنإف :ش (ةيلاملا مايقل دقعلا تحت اولخد دقو) :م ريغلا دبعو دلولا مأو بتاكملاو ربدملا ءالؤسهب

 ‹« مهقحل ةنايص دري لب مهيف تبثي ال عيبلا مكح نكلو « نادوجوم امهو مبوقتلاو قرلا رابتعاب
 . عيبلل الحم اونوكي نأ نم نوج رخي ال اذهلو

 (هتزاجإب ريغلا دبع يف) :م عيبلا :ش (دقعني) :م اًقوقوم ءالؤه عيب نوكلو يأ :ش (اذهلو) :م

 يف هاضرب) م بتاكملا يف عيبلا دقعني يأ :ش (بتاكملا يفو) :م هالوم وهو ريغلا ةزاجإ يف يأ :ش

 هنأ « -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ نع «رداونلا» يف يور امع هب زرتحا :ش (حصألا

 . زوجي هنإف ربدملا



 عيبملا هقاقحتساب كلاما نأ الإ -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع « دلولا مآ يف اذكو

 ‹ نيدبع ىرتشا اذإ امك < ءاقبلا ىلإ ةراشإ اذه ناكف « عيبلا اودر مهسفنأ مهقاقحتساب ءالؤهو

 « ءادتبا ةصحل اب ًاعيب الو « عيبملا ريغ يف لوبقلا طرش نوكي ال اذهو « ضبقلا لبق امهدحأ كلهو

 . هيف دحاو لک نمث نایب طرتشی ال اذهلو

 يبأو ةفينح يبأ دنع) :م اهعيب يف يأ :ش (دلولا مأ يف) :م زوجي اذكو يأ :ش (اذكو) :م

 يضر- ةباحصلا نيب فالتخا هيف ناكو - هللا همحر- دمحم اًقالخ :ش (-هللا امهمحر- فسوي

 نم مث « هزوج < هنع هللا يضر - يلعو « هزوجي مل - هنع هللا يضر- رمعف < مهنع هللا
 فالتخالا عم نيرخأتملا عامجإ نأ لصاحلاف « اهعيب زاوج مدع ىلع اوعمجأ فلسلا نم مهدعب

 ناكف « ةباحصلا فالخ عفري ام ةوقلا نم نيعباتلا عامجإل سيل ذإ عفري ال امهدنعف « مدقتملا

 الف عامجٍإلل اًملاخم ءاضقلا ناكف عفري -هللا همحر- دمحم دنعو «ذفنيف هيف دهتجم يف ىضق

 . ةيلوصأ ةلأسملاو ذفني

 ربدملاو دلولا مأ عيبو : بابلا لوأ يف لاق دقو « فوقوم : هلوق حصي فيك : ليق نإف

 ربدملا عيب زاوجب يضاقلا ضقي ملو بتاكملل زجي مل اذإ «لطاب هنأ : باوجلاف . لطاب بتاكملاو

 . كانه همالك مات كلذ ىلع لدي دلولا مأو

 هقاقحتساب) :م كلاملا نأ ينعي « دقعلا تحت اولخد : هلوق نم ءانفتسا :ش ( كلاما نأ ال) :م

 :م دلولا مأو بتاكملاو ربدملا يأ :ش (ءالؤهو) :م ريغلل ناك يذلادبعلا وهو :ش (عيبملا

 هرخآ ىلإ كلاملا نأل : - هللا همحر- ةعيرشلا جات لاقو :ش ( عيبلا اودر مهسفنأ مهقاقحتساب)

 . ادساف ءالؤه عيب نوكي ال نأ يغبني ةيلاملا مايقل دقعلا تحت ءالؤه لحد امل : لوقي نم باوج

 انهو «لطب كلذ هل نم در اذإ فوقوملا عيبلا نأ ينعي «هرخآ ىلإ كلاما نأ الإ : هلوقب باجأف

 ناكف) :م مهسفنأ ءالؤه قاقحتساو كلاملا قاقحتسال كلذ مهلو هدر ءالؤهو كلاما نإف كلذك

 درلا نأل « عيبلا ءاقب يأ :ش (ءاقبلا ىلإ ةراشإ) :م لوخدلا دعب قاقحتسالاب هجولا يأ :ش (اذه

 :ش (ضبقلا لبق امهدحأ كلهو نيدبع ىرتشا اذإ امك) :م ناكف ءاقبلا يف الإ نوكي ال قاقحتسالاب

 . ءادتبالا ءاقب نمثلا نم هتصحب يقابلا يف ىقبي دقعلا نإف

 الو عيبملا ريغ يف لوبقلا طرش نوكي ال) :م نيروكذملا دحأو نقلا نيب عمحجلا يأ :ش (اذهو) :م

 ال اذهلو) :م عيبلا يف مهلوخد تبث امدعب :ش (ءادتبا ةصحلاب) :م اًَعيب نوكي الو يأ :ش (اًعيب

 عمج اذإ اميف يأ :ش (هيف) :م ربدملاو دبعلا نم :ش (دحاو لك نمث نايب) :م دقعلا ةلاح :ش (طرتشي

 كلملا يف حص قلطأو كلمو فقو نيب عمج ولو : «يفاكلا» يفو «هريغ دبع وأ ربدملاو نقلا نيب
 . ةربتعملا يف اذكو الف الإو عيبلا ذفن رماع ناك نإ ميدق دجسم يف امرك عاب ولو ٠ حصألا يف
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 هماکحأا یف لصق

 « لام امهنم دحاو لك ناضوع دقعلا يفو « عئابلا رمأب دسافلا عيبلا يف عيبملا يرتشملا ضبق اذإو

 ‹ هتميق هتمزلو عيبملا كلم

 (هماکحأ يف لصف) :م

 (دسافلا عيبلا يف عيبملا يرتشملا ضبق اذإو) :م دسافلا عيبلا ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش

 نأب ةلالد وأ احيرص هنذإب يأ :ش (عئابلا رمأب) :م اًتيش ديفي ال لطابلا نأل « دسافلاب ربع امنإ :ش

 هديفي هنإف حيرصلا فالخب «هكليي مل عئابلا ةرضحب هضبقي مل نإف ‹ هترضحب سلجملا يف هضبقي
 . اًقلطم

 دحأ ناك اذإ هنأ يهو ةدئافل هب ديق الام ينعي :ش (امهنم دحاو لك ناضوع دقعلا يفو) :م

 ريزنخلاو رمخلاب عيبلاو رحلابو «مدلاو ةتيملاب عيبلاك «لطاب عيبلاف لام ريغ امهالك وأ نيضوعلا
 وهو اهمكح نايب يف عرش لصفلا اذه يفو «دسافلا عيبلا باب لوأ يف فنصملا هركذ امك « دساف

 .هرخآ ىلإ دسافلا عيبلا يف عيبملا يرتشملا ضبق اذإو : لاقف «ضبقلا

 لطابلاو دسافلا نيب قرفيال هنآ ىلع لدي اب - هنع هللا يضر- يعفاشلا فالخ ركذ مث

 وهو عيبملا ةميق يأ :ش (هتميق هتمزلو عيبملا كلم لام) :م ىلاعت هللا ءاش نإ نآلا هيلع فقن ام ىلع

 دسافلا عيبلا يف يرتشملا نإ : اولاق مهنإف « قارعلا لهأ ىوس - هللا مهمحر - خياشملا ةماع لوق

 هقتعأ اذإ يرتشملا نإ: عويبلا باتك يف لاق ام الالدتسا « عيبملا كليب الو فرصتلا كلي ضبقلاب

 ال ةيراج عيبملا ناك ول اذهلو « كلذ ىلع هطلس عئابلا نأل عئابلل ال هل ءالولا ناكو « هقتع زاج

 . اهئطو يرتشملل زوجي

 سيل اذهو -هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا لاقو « عيفشلل ةعفشلا اهيف زوجي ال اراد ناك ولو

 اهضبقف اراد ناك ول عيبملا نأ ليلدب ءانئاملع لوق يف عيبملا نيع كلي يرتشملا لب «حيحصب

 . ةعفشلاب رادلا ذخأي نأ يرتشمللف « اهبنجب ىرخأ راد تعيبف

 ىلع اهدر مثاهضبقف ةيراج عيبملا ناك ولو « ةعفشلا هل بجي مل رادلا نيع كلي مل ولو

 ًرصم نوكي الئل اهدر هيلع بجو هنأل اهأطي نأ يرتشملل زجي مل اغنإو ءءاربتسالا بجو عئابلا

 ملاغنإو « كلملا مدعل ال زجي مل ىنعملااذهلف ءدرلا نع ضارعإ ءطولاب هلامعتساف « ةيصعملا ىلع

 . اهنع عطقني مل عئابلا قح نأل ةعفشلا اهيف بجي

 كلي زئاجلا عيبلاب كليب ام لك نأ دسافلا عيبلا يف لصألاو : «يواحطلا حرش يف لاقو

 عيبلاب كلي ال زئاجملا عيبلاب كلي ال ام لكو « عئابلا نذإب ضبقلا هب لصتا اذإ دسافلا عيبلاب

 يرتشملا كلم ناملسم امهو اضباقتو ريزنخ وأ رمخب ادبع لجر نم ىرتشا نم : هنايب .دسافلا
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 خسن يهنلا نألو ‹ كلملا ةمعن هب لاني الف روظحم هنأل ‹ هضبق نإو  هكلمي ال : يعفاشلا لاقو

 رمخلا عاب وأ ةتيملاب عاب اذإ امك راصو ‹ ضبقلا لبق هديفي ال اذهلو « داضتلل ةيعورشملل
 ءافخ الو « هداقعناب لوقلا بجوف هلحم ىلإ ًافاضم هلهأ نم ردص عيبلا نكر نأ انلو .مهاردلاب

 اندنع ةيعورشملا ررقي يهنلاو « مالكلا هيفو « لاملاب لاملا ةلدابم هنكرو . ةيلحملاو ةيلهألا يف

 « كلما ةمعن لانت هبو عورشم عيبلا سفنف ‹ روصتلا هئاضتقال

 . ريزنخلاو رمخلا رخآلا كلي الو « عئابلا نذإب هضبق اذإ دبعلا

 اذإ يرتشملا كلم اضباقتو «دلو مأب وأ بتاكم وأ ربدم ادبع لجر نم ىرتشا ول كلذكو
 كلذكو « عئابلا نذإب ضبق نإو كلي ال دلولا مأو بتاكملاو ربدملا يرتشمو « عئابلا نذإب هضبق

 كلي الو ءدبعلا يرتشم كلم اضباقتو هبحاص نذإ ريخب ريغلا لاب هدبع لجر نم ىرتشا ول
 . هيف عيبلا هلام زيجي ىتح ضبق ام رخآلا

 :م -امهنع هللا يضر- دمحأو كلام لاق هبو :ش (هضبق نإو « هكلمي ال : يعفاشلا لاقو) :م

 يأ :ش ( داضتلل ةيعورشملل خسن يهنلا نألو « كلم ا ةمعن هب لاني الف) :م مارح يأ :ش (روظحم هنأل)

 :م ةافانم امهنيبو نسحلا يضتقت ةيعورشملاو «حبقلا يضتقي يهنلا ذإ « ةيعورشملاو يهنلا نيب

 وأ ةتيملاب عاب اذإ امك راصو «ضبقلا لبق) :م كلملا يأ :ش (هديفي ال) :م كلذ لجألو يأ :ش (اذهلو)

 . كلملا ديفي ال هنإف يرتشملا اهضبقو :ش (مهاردلاب رمحلا عاب

 ةلدابم هيفو ءريزنخلا وأ رمخل اب عيبلا وهو دسافلا عيبلا نكر يأ :ش ( عيبلا نكر نأ انلو) :م

 ( هلحم ىلإ اًقاضم) :م هنوک لاح اغلاب القاع هنوک وهو :ش ( هلهآ نم ردص) :م يضارتلاب لاملاب لاملا

 سيل هنأ ريغ ريزنخلاو رمخلا ىلإ سانلا عابط ناليمل هجو نم لام نمثلاو « لام هيف عيبملا نأل :ش

 ناك اذإف « دسف لب عيبلا لطي مل هجو نود هجو نم الام نمثلا ناك املف «عرشلا ةناهإلو موقتم

 . طئارش دوجول :ش (هداقعناب لوقلا بجوف) :م كلذك

 ردقم لاؤس باوج :ش (مالكلا هيفو لامل اب لاملا ةلدابم هنكرو  ةيلحملاو ةيلهألا يف ءافخ الو) :م

 هيفو : هلوقب باجأف ؟دوجوم هنإ تلق مل نكلو «لاملا ةلدابم عيبلا نكر نأب انملس : لاقي نأب

 عويبلا عيمج يف دوجوم ةلدابملا ره يذلا نكرلا نأل « نكرلا دجو اذإ اميف انمالك ينعي مالكلا

 . ةدسافلا

 باجأف « اعنام يهنلا نوكي دق «لاقيامع باوج اذهو :ش ( ةيعورشملا ررقي يهنلاو) :م

 نوكيل نوكي امع يهنلا نوكيل :ش (روصتلا هئاضتقال اندنع) :م ةيعورشملا ررقي يهنلاو : هلوقب

 عورشم عيبلا سفنف) :م هيلع بقاعيف هب يتأي نأ نيبو «باثيف هرايتخاب كرتي نأ نيب ىلتبم دبعلا
 يف هاناعجف «يهنلا ىضتقم حبق نم هيف دبال نكل :ش ( كلملا ةمعن لانت) :م عيبلابو يأ :ش (هبو
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 يدؤي اليك ضبقلا لبق كلملا تبي ال امنإو < ءادنلا تقو عيبلا يف امك هرواجي ام روظحلملا اغإو

 ‹ ىلوأ ةبلاطملا نع عانتمالابف « دادرتسالاب عفرلا بجاو وه ذإ « رواجملا داسفلا ريرقت ىلإ

 موي ينعي :ش (ءادنلا تقو عيبلا يف امك هرواجي ام روظحملا امنإو) :م هلوق ىنعم وهو ارواجم هفصو

 . نيهجولاب المع هفصو لعجف ةعمجلا

 الف ءاًمصو هب لصتا ام ليبق نم هيف عزانتملا يف امأو «رواجم ءادنلا تقو روظحملا : ليق نإف

 هيف عزانتملا يفو «ةهاركلا كانه مكحلا اًصضيأو « احيحص ءادنلا تقو عيبلا يف امك هلوق نوكي

 .داسفلا

 هنع يهنلا نيع يف ىنعمل سيل روظحملا نأ نايب ةرواجملا ركذ يف فنصملا ضرغ نأب : بيجأو
 «رخآلا ىلع امهدحأ سايق حبصيف ناببس اًمصو لصتملاو اعمج رواجملاو « مصخلا همعز امك

 ناكرتشي داسفلاو ةهاركلاو «مصخلا هيعدي امك نالطبلا سيل هنع يهنملا مكحلا نأ هضرع نأبو

 هعيبي ال اذهلو -هللا همحر- ىعفاشلا لوق نع باوج :ش (ضبقلا لبق كلملا تبثي ال امنإو) :م

 . عيبملل ضبقلا لبق كلملا تبثي ال دسافلا عيبلا نأ : هنايب «ضبقلا لبق

 يهنم دسافلا عيبلا نأل عراشلا ةهج نع يأ :ش (رواجملا داسفلا ريرقت ىلإ يدؤي اليك) :م

 اًيهانو ارمآ عراشلا نوكيف ءاعرش اًبجاو ملستلاو ميلستلا نوكي ضبقلا لبق كلملا تبث ولو «هنع

 . زوجي ال اذهو « دحاو ءيش يف

 . اًضيأ داسفلا هبرقت مزلي ضبقلا دعب كلملا تبث ول : ليق نإف

 . عيبلا سفن ىلإ اًقاضم داسفلا نوكي ضبقلا لبق تبث ول : انلق

 نأل ضبقلا دعب كلذك الو « عراشلا ىلإ اًقاضم داسفلا نوكيف ىلاعت هللا عورشم عيبلاو
 ناكف ءارشلا موس ىلع ضوبقملا يف امك نامضلا بجوي ضبقلاو ٠ ضبقلا ىلإ فاضم ثلا

 تبث ول دسافلا نأل ليقو « يدنباسرألا ىضاقلا نع لقن اذك «دبعلا ىلإ اًقاضم داسفلا ريرقت

 لطابلل اًيواسم ناكل هب كلملا انيغلأ ولو « حيحصلل ايواسم ناكل هدعبو ضبقلا لبق كلما لبق

 دنع نايواستم لطابلاو دسافلا نأل لمأت عون هيفو نيليلدلاب المع هب ضبقلا دعب كلملا انتبثأف

 . مصخلا

 دسافلا عيبلا نأل يأ « رواجملا داسفلا ريرقت ىلإ يدؤي اليك : هلوقك ليلعت :ش (وه ذإ) :م

 لبق كلملا دفي مل مرج الف يرتشملا دي نم عيبملا در بلطب يأ :ش (دادرتسالاب عفرلا بجاو) :م

 بجي ضبقلاب كلملا دافأ اذإ دسافلا عيبلا نأ ىنعي :ش (ىلوأ ةبلاطملا نع عانتمالابف) :م ضبقلا

۱۹۹ 



 ةلزنم مكحلا ةدافإ يف ضبقلاب ه داضتعا طرتشيف حيبقلاب هنارتقا ناكل فعض دق ببسلا نألو

 نأ وهو رخآ ءيشو « هانجرخ دقف ًانمثم رمخلا ناك ولو « نكرلا مدعناف لاب تسيل ةتيملاو « ةبهلا

 عئابلا نذإب ضبقلا نوكي نأ طرش مث ءانمثم ال هل انمث حلصت يهو ةميقلا وه بجاولا رمخلا يف

 حيحصلا وهو « اناسحتسا دقعلا سلجم يف هضبق اذإ امك « ةلالد هب ىفتكي هنأ الإ رهاظلا وهو

 ةبلاطم نع يرتشملا عانتمابف ‹ ةيصعملا نع اًبانتجاو داسفلل اعفر يرتشملا دي نم عيبملا دادرتسا

 . عفرلا نم لهسأ عفدلا نأل « دادرتسالاب داسفلا عفر نم ىلوأ داسفلا عنم عيبملا ميلست

 ببسلا نأ ينعي «ضبقلا لبق كلملا توبث مدع ىلع ناث ليلد :ش (فعض دق ببسلا نألو) :م

 كلملا دفي ملاذه لجألف هنع يهنلا وهو :ش (حيبقلاب هنارتقا ناكل) :م فعض دق دسافلا عيبلا وهو

 ام ىلإ اهجايتحا يف :ش (ةبهلا ةلزنمب مكحلا ةدافإ يف ضبقلاب) :م هتيوقت يأ :ش (هداضتعا طرتشيف) :م

 . ضبقلا نم دقعلا هضعب

 نأ هريرقت « ةتيملاب عيبلا ىلع هيف عزانتملا مصخلا سايق نع باوج :ش (لامب تسيل ةتيملاو) :م

 (نكرلا مدعناف) :م هلوق ىنعم وهو هنكر تاوفل عيبلا هيف زوجي ال لاب سيل امو « لاب تسيل ةتيملا

 وأ : هلوقل باوج اذه :ش (هانجرخ دقف اًتمثم رمخلا ناک ولو) :م دساف سایقلاف دقعلا دقعني الف :ش

 : هلوقل ةمث هركذ ام هب دارأو دسافلا عيبلا باب لئاوأ يف هجيرخت انركذ ينعي مهردلاب رمخلا عاب

 نيعب لبوق ناک نإو «لطاب عيبلاف ريناندلاو مهاردلاك نيدلاب ناك نإ ريزنخلاو رمخلا عيب امو

 . هرخآ ىلإ هلباقي ام كليب ىتح دساف عيبلاف

 وه بجاولا رمخلا يف نأ وهو) :م كانه انركذ ام ىوس رخآ ليلد يأ :ش (رخآ ءيشو) :م

 :م رمخلا يأ :ش (يهو) :ماهملستو رمخلا ميلست نع عونم ملسملا نأل رمخلا نيع ال :ش (ةميقلا

 ذإ ءاتمثم ةميقلا اناعج ةروصلا هذه يف عيبملا داقعناب انلق ولف « اًعيبم يأ :ش (اًتمثم ال اًتمث حلصت)

 يف دهعامو ‹ اعرشو ةقلخ ةينمشلل اهنيعتل نمشم عيبلا يف ريناندلاو مهاردلا ةلباقم يف نيع لك

 . عورشملا رييغت ىلإ يدؤي هنأل ءاتمثم ةميقلا نوكت نأ تاعايبلا ةروص نم ةروص

 ثيح :ش ( عئابلا نذإب ضبقلا نوكي نأ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (طرش مث) :م

 ةياورلا رهاظ يأ :ش (رهاظلا وهو) :م عئابلا رمأب دسافلا عيبلا يف عيبملا يرتشملا ضبق اذإو : لاق

 . نذإلاب يآ :ش ( هب یفتکی هنآ الإ) :م

 دقعلا سلجم يف) :م ىرتشملا يأ :ش (هضبق اذإ امك) :م ةلالدلا ثيح نم يأ :ش (ةلالد) :م

 وه ناسحتسالا يأ :ش ( حيحصلا وهو) م ناسحتسالا ثيح نم حصي يأ :ش (اتاحتسا

 . ةروهشملا ةياورلا هامسو «حاضيإلا بحاص هركذ امع هب زرتحاو ‹ حيحصلا
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 طيلستلا مكحب ناك ههني ملو قارتفالا لبق هترضحب هضبق اذإف « ضبقلا ىلع هنم طيلست عيبلا نأل

 دقعلا يف نوكي نأ طرشو « ًاناسحتسا حصي دقعلا سلجم يف ةبهلا يف ضبقلا اذكو « قباسلا

 ةتيملاب عيبلا هيلع جرخيف « لامل اب لاملا ةلدابم وهو عيبلا نكر ققحتيل لام امهنم دحاو لك ناضوع

 تاوذ يف امأف « ميقلا تاوذ يف هتميق هتمزل هلوقو ‹ نمشلا يفن عم عيبلاو ‹ حيرلاو رحلاو مدلاو

 ىنعمو ‹ ةروص لمم لا نأل اذهو ‹ بصغلا هباشف ‹ ضبقلاب هسفنب نومضم هنأل لمملا همزلي لاثمألا

 لئملا نم لدعأ

 ےہ

 هجو ىلإ راشأو ‹«ضبقي امك وهف دسافلا عيبلا يف عئابلا نذإ ريغب هضبقامو :لاقف

 (هترضحب هضبق اذإف ضبقلا ىلع) :م عئابلا نم يأ :ش ( هنم طيلست عيبلا نأل) م : هلوقب حيحصلا

 :م ضبقلا نع يرتشملا هني مل عئابلا يأ :ش (ههني ملو قارتفالا لبق) :م عئابلا ةرضحب يأ :ش

 سلجم يف ةبهلا يف ضبقلا اذكو) :م هب ىفتكيف :ش (قباسلا طيلستلا مكحب) :م ضبقلا يأ :ش (ناك)

 ضبقلا نع هل بوهوملا ةيهن مدعو بهاولا توكسب ىفتكي ينعي :ش (اًناسحتسا حصي دقعلا

 . ناسحتسالا ثيح نم يأ اناس تسا

 يف نوکي نآ) :م طرتشيو : خسنلا ضعب يفو -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (طرشو) م

 ىلع يأ :ش (هيلع جرخيف لامل اب لاملا ةلدابم وهو « عيبلا نكر ققحتيل لام امهنم دحاو لك ناضوع دقعلا

 يلامشلا حيرلاب ءيشلا اذه تعب : لاق نأب :ش (حيرلاو رحلاو مدلاو ةتيملاب عيبلا) :م يرودقلا لورق

 نوكي نأب هتروص :(ةريخذلا» يفو «يرتشملا كلم ناكملا كلذو « بناجل ا اذه نم ىتأي يذلا

 م هل زرتحا فرظ يف اهلعجيو فرظلا كلذ يف يذلا حيرلا كلذب ىرتشاف حوقنم فرظ ناسنإل

 يفو « اًعيب نكي ملف دقعلا نع نكرلا دقف هافن اذإ هنأل ةياور يف يأ :ش (نمثلا يفن عم عيبلاو)

 نيضوع ىلع لمتشي امو نيضوعلا ىلع لمتشم عيبلا ذإ «حصي ال هيفن نأل اًعيب دقعني : ةياور

 عيبلا دقعني نمثلا ركذ نع تكسو عاب ولف « نمثلا ركذ نع تكس هنأک راص حصي مل اذإو

 ةميق هضوع ناك تكس اذإف ‹ ةضواعملا ىضتقي دقعلا قلطم نأل ضبقلاب كلملا تبشيو ادساف

 :ش (ميقلا تاوذ يف هتميق هتمزل) م -هللا همحر- يرودقلا لوق يأ :ش (هلوقو) م

 تايددعلاو تانوزوملاو تالیکلاک :ش (لاثمألا تاوذ يف امآف) م ةتوافتملا تايددعلاو تانارییاک

 هلوق لوقلاف ءنامضلا همزلي يذلا وه هنأل يرتشملا لوق يأ «لملا وأ هتميق يف عوج رم اف : اًعیمج

 بصخلا يف مكحلاو :ش (بصغلا هباشف) م «يخركلا رصتخم حرشا يف اذك ۰ عئابلل ةنيميلاو

 لئلا نم لدعأ ىنعمو ةروص لئلا نأل) :م لاثمألا تاوذ يف لثملا بوجو يأ :ش (اذهو) :م فالذک
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 دغي مل هنأل رهاظ ضبقلا لبق اذهو « داسفلل عفر هخسف نيدقاعتملا نم دحاو لكلو : لاق . ىنعم
 نإو «هتوقل دقعلا بلص ىف داسفلا ناك اذإ ضبقلا دعب اذكو « هنم ًاعانتما خسفلا نوكيف « همكح

 هنأ الإ ‹ دقعلا ةوقل هيلع نم نود كلذ طرشلا هل نمف دئاز طرشب داسفلا ناك

 مزلي مل اغنإو : ىنعمو ةروص لما نع زجعلا دنع اهيلإ فاضي اغنإ هنأل ةميقلا وهو :ش ( ىنعم
 .دسافلا عيبلا ريرقت مزلي ال ىتح نملا

 قح يآ :ش (هخسف نيدقاعتملا نم دحاو لكلو) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 .دسافلا عيبلا خسف

 اذك « لادلاب ال ءارلاب داسفلل اًعفر : - هللا همحر - يزارتألا لاقو :ش (داسفلل اعفر) :م
 «هعوقو لبق نوكي هعفدو ءيشلا كلذ عوقو دعب نوكياغإ ءيشلا عفر نأ كلذو « عامسلا
 . حيحصلا وه عومسملا ناكف عقاو انه داسفلاو

 لمأت هيف داسفلاو «هعوقو لبق نوكي هعفدو هلوق نكلو « ءارلاب اًصضيأ يخيش ةخسن :تلق
 وأ اهوركم يرتشملا ىلع هفرصتب عقياليك دعبلاو برقلاب صتخي ال ةغللا بسحب عفدلا نأل

 فلا نال فا وأ كيلمعب هيف فرصت نأ يرش هرکیو : ؟حاضیإلا» يف لاقف ءامارح
 ش (اذهو) :م داسفلا ريرقت هيف فرصتلاو ‹ بجاو داسفلا مادعإ نأل < « یلاعت هلل ًاقح قحتسم

 دغي مل : :م دسافلا عيبلا نأل يآ :ش (هنأل رهاظ ضبقلا لبق) :م امهنم لكل خسفلا قح نوك يأ
 :ش (ضبقلا دعب اذكو) :م مكحلا نم يأ :ش (هنم اًعانتما خسفلا نوکیف) :م كلملا وهو :ش (همکح

 . هخسف امهنم دحاو لکل

 عيبو نيمهردب مهرد عيبك لدبملا وأ لدبلا يف يأ :ش (دقعلا بلص يف داسفلا ناك اذإ) :م

 امهدنع هبحاص ةرضحب هخسف كلي نيتروصلا يفف «داسفلا ةرقل يأ :ش ( هتوقل) :م رمخب بوث
 هترضح ريغب -هللا همحر - فسوي يبأ دنعو « هملعب الإ همزلي الو « خسفلا بجوم مازلإ هنأل

 ت

 . اًضيأ

 لجأ ىلإ هعاب وأ اذك « هبهي وأ هضرقي نأ ىلع هعاب نأب :ش (دئاز طرشب داسفلا ناک نإو) :م
 هل نمو خسفلا يأ كلذ طرشلا هل نملف ةحيحصلا ةخسنلاو :ش (كلذ طرشلا هل نمف) :م «لوهجم
 نم نود) :م لجألا ةروص يف يرتشملاو ‹ ضارقإلا ةروص يف عئابلا وه طرشلا ةعفنم يأ طرشلا
 يوق دقعلا نأل زوجي ال هيلع نم خسف نأ ينعي ‹هيلع نم نود : هلوق ليلد :ش (دقعلا ةوقل هيلع

 .دقعلا بلص ىف ال دئاز رمأ ىف لخد طرشلا نأل

 ال نأ سايقلا ناك اًيرق ناك ال دقعلا نأ ينعي دقعلا ةوقل : هلوق نم ىنشتسا :ش (هنآ الا) :م
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 كلمف « هكلم هنأل هعيب ذفن يرتشملا هعاب نإف : لاق . طرشلا هل نم قح يف ةاضارملا ققحت مل

 قحو « عرشلا قحا لوألا ضقنو « يناثلاب دبعلا قح قلعتل دادرتسالا قح طقسو هيف فرصتلا

 هفصوو هلصأب عورشم يناثلاو « هفصو نود . هلصأب عورشم لوألا نألو « هتجاحل مدقم دبعلا

 ‹ فصولا درحم هضراعي الف

 «هخسفي نأ هلف :ش (طرشلا هل نم قح يف ةاضارملا ققحتي مل) :م هنأ الإ اًنضيأ طرشلا هل نم خسفي
 ينعي «دقعلا ةوقل : هلوق ىلع دري لاؤس باوج هرخآ ىلإ هنأ الإ : -هللا همحر- يكاكلا لاقو

 . خسفلا ةيالو دحأل نوكي ال نأ يغبني اًيوق دقعلا ناك ام

 ءارشلاب ىرتشا يذلا يأ :ش (يرتشملا هعاب نإف) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 وأ ةبه وأ اًعيب ناک ءاوس :ش (هيف فرصتلا كلمف) :م ضبقلاب :ش (هكلم هنأل هعيب ذفن) :م دسافلا

 يف اذك ءاهؤطو هل لحي ال ةيراج تناك نإو « ًالوكأم ناك نإ ءلكألا هل لحي ال هنأ ريغ اًقاتعإ

 . - هللا همحر- يواحطلا حرش

 ىواتفلا» يفاذك ءمرحيالو ءطولا هل هركي : يناولحلا ةمئألا سمش لاقو

 ةميقلا يرتشملا ىلعو ‹هلاطبإ عئابلل سيل يرتشملا هعاب اذإو ٠ يواحطلا حرش»يفو ««ىرغصلا

 لوألا يرتشملا فالخب حيحص دقعب هكلم هنأل يناثلل كلملا كلذ بيطيو اًيلْم ناك نإ ء لئلا وأ

 .دساف دقعب هكلم هنأل بيطي الو هل لحي ال هنآل

 يف رقعلا مرغي الو ةميقلا مرغيو هل دلو مأ تراص يرتشملا اهدلوتساف ةيراج عيبملا ناك ولو

 ‹ نهرلا حص عيبملا يرتشملا نهر ولو رقعلا هيلع برشلا باتك ةياور يفو « عويبلا باتك ةياور

 ء هلاطبإ عئابلا ىلع دري هنإف ةميقلاب هيلع يضقي نأ لبق يرتشملا هكف نإو « هلاطبإ عئابلل سيلو
 نأ ريغ ةراجإلا تحص هرجأ نإو « عيبملا ىلع هل ليبس الف ةميقلاب هيلع ىضق ام دعب هكف نإو

 قح قلعتل يأ :ش (يناثلاب دبعلا قح قلعتل دادرتسالا قح طقسو) :م عيبملا درتسيو اهلطبي نأ عئابال

 ةهج نم :ش (عرشلا قحل) :م لوألا عيبلا يأ :ش (لوألا ضقنو) :م يناثلا دقعلاب يناثلا يرتشملا

 دبعلا قحو) :م :هلوق ىنعم وهو دبعلا قح مدقي دبعلا قح عم عمتجااذإ عرشلا قحو هيف داسفلا
 هب قلعت هنأل بصاغلا نم قح فالخب ىجرأ هنم وفعلاف ينغ ىلاعت هللا نأل :ش (هتجاحل مدقم

 يفاذك « قبسأ هنأل هنم بوصخغملا قح جحريفدبعلا قحامهالكو ءهنم بوصغملا قح

 . (طوسيملا»

 هريغ نم يرتشملا عيب دعب عئابلل دادرتسالا قح طوقس ىلع ليلد اذه :ش (لوألا نألو) م

 :ش (هفصو نود) :م عيبلا لصأ يف داسف ال هنأل :ش (هلصاب عورشم) :م لوألا عيبلا نأ ينعي

 داسف ال هنأل :ش (هفصوو هلصأب عورشم) :م يناثلا عيبلا يأ :ش (يناثلاو) :م هيف داسفلا لوخدل

 عورشملا هفصوو هلصأب عورشملا ضراعي الف يأ :ش (فصولا درجم هضراعي الف) :م اًعيمج امهيف
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 لك نأل ؛ ةعوفشملا رادلا يف يرتشملا فرصت فالخب « عئابلا ةهج نم طيلستب لصح هنالو
 نمو : لاق . عبفشلا نم طيلستب لصح امو ةيعورشملا يف نايوتسيو « دبعلا قح امهنم دحاو
 ال ةميقلا هيلعو « زئاج وهف هملسو هبهو وأ هعاب وأ هقتعأو هضبقف ريزنخ وأ رمخب ًادبع يرتشا
 عطقنا ةبهلاو عيبلابو « ةميقلا همزلتف كله دق قاتعإلابو « هتافرصت ذفنيف ضبقلاب هكلم هنأ ؛ انركذ
 قح دوعي هنأ الإ « نامزال امهنأل عيبلا ريظن نهرلاو ةباتكلاو « رم ام ىلع دادرتسالا قح

 نهرلا كفو بتاكملا زجعب دادرتسالا

 ىلع ثلاث ليلد اذه :ش (هنألو) :م حيحصلا ضراعي ال داسفلا نأ هلصاح «فصولا درجمب
 (عئابلا ةهج نم طيلستب لصح) :م يناثلا عيبلا نألو يأ ‹ يرتشملا عيب دعب دادرتسالا قح طوقس
 . لطاب كلذو «هتهج نم نکی مل ام صقن هدادرتساف هنذإب ضبقلا ناک ثیح :ش

 نمدحاو لكلاذه عمو « اًضيأ يرتشملا عيب لبق دجو طيلستلا وهو ىنعم ا اذه :تلق نإف

 . ةلعلا ضقتناف داسفلل اًمادعإ هخسف نيدقاعتملا

 . لاؤسلا لطبف ثلاث قح هب قلعت دقو عئابلا ةهج نم طيلستب لصح هانعم :تلق

 يرتشملاب ريغلا قح قلعت ناك ول : لاقيامع باوج اذه :ش (يرتشملا فرصت فالخب) :م

 ءانبلاو ةبهلاو عيبلا نم ةعوفشملا رادلا يف يرتشملا تافرصت ضقتني مل فرصتلا ضقن نم اعنام

 فالخب :هلوق نم هلاق ام باوجلا ريرقتو . اهضقني نأ عيفشلل نكل « اهب هقح قلعتل اهريغو
 يرتشملا قحو عيفشلا قح نم يأ :ش (امهنم دحاو لك نال ةعوفشملا رادلا يف) :م يرتشملا فرصت

 نم طيلستلا دجوي مل يأ :ش (عيفشلا نم طيلستب لصح امو « ةيعورشملا يف نايوتسيو دبعلا قح) :م
 عيفشلا نم دجوي ملو «فرصتلل قباطملا كلملا تابثإب وأ نذإلاب تبي اغإ طيلستلا نأل عيفشلا

 . دادرتسالا هل ناکف كلذ نم ءيش

 ريزنخ وأ رمخب دبع ىرتشا نمو) :م :ريغصلا عماجلا» يف دمحم لاق يأ :ش (لاق) :م

 ريغي نأ هرك هنأل اذه يأ :ش (زئاج وهف هملسو هبهو وأ هعاب وأ هقتعأو) :م عئابلا نذإب :ش (هضبقف
 ذفنيف ضبقلاب هكلم هنأ) :م همدقت اميف :ش (انركذ امل ةميقلا هيلعو) :م - هللا همحر- دمحم ظفل
 ءانباحصأ دنع نذإلاب ضبقلا لاصتا دنع كلملا ديفي دسافلا عيبلا نأ ةلأسملا لصأو :ش (هتافرصت

 . یضمامیف كلذ نایب رم دقو - هنع هللا يضر- يعفاشلل اًقالخ

 عطقنا ةبهلاو عيبلابو ‹ ةميقلا همزلتف) :م قتعلاب ةيلام قبي مل يأ :ش ( كله دق قاتعإلابو) :م

 . يناثلا يرتشملا وهو «يناثلا دبعلا قلعتل : هلوق ىلإ هب راشأ :ش (رم ام ىلع دادرتسالا قح

 ام هنأل راص ضبقلاب لصتا اذإ نهرلا نإف :ش (نامزال امهنأل عيبلا ريظن نهرلاو ةباتكلاو) :م

 نهرلا كفو بتاكملا زجعب دادرتسالا قح دوعي هنأ الإ) :م ىلوملا قح يف ةباتكلاك ‹نهارلا قح يف
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 دقعنت اهنألو ‹ رذع داسفلا عفرو « راذعألاب خسفت اهنأل ةراجإلا فالخب اذهو « عناملا لاوزل

 ءنمثلا دري ىتح عيبملا ذخأي نأ دسافلا عيبلا يف عئابلل سيلو : لاق . ًاعانتما درلا نوكيف ائيشف ًائيش

 ‹ نهرلاک هب ًاسوبحم ریصيف هب لباقم عیبملا نأل

 ةدئاف ةدايز دادرتسالا دوع يف امهصيصخت يف سيلو لبق دبعلا قح قلعت وهو :ش (عنالا لاوزل

 وأ ةميقلاب ءاضقلا لبق بيعب عيبملا در ول ىتح تافرصتلا ضقتنا اذإ روصلا عيمج يف تابثإل

 يف دادرتسالا قح دوع مث هيلإ هكلم يدق دوعل دادرتسالا هنألو ‹ عئابلل داع هتبه يف بهاولا عجر

 دنع كلذب ءاضقلا دعب ناك اذإ امأو ةميقلاب يرتشملا ىلع ضقي مل اذإ نوكي امنإ «روصلا عيمج

 مث قبآلا بوصغم ا ةميقب بصاغلا ىلع ىضق اذإ امك ريغلا ىلإ دوعي الف ةميقلا ىلإ قحلا لوحت
 .داع

 قح نإف :ش (ةراجإلا فالخب) :م ةروكذملا تافرصتلاب دادرتسالا عاطقنا يأ :ش (اذهو) :م

 يفو « راذعألا ىوقأ نم :ش (رذع داسفلا عفرو « راذعألاب خسفت اهنأل ) :م عطقني ال اهيف دادرتسالا

 فيعض دقعةراجإلا نأل «حاكنلاو ةراجإلاب دادرتسالا قح لطبي ال 'طوسبملا»و «ةريخذلا»

 ىرت الأ « هب خسفيف راذعألا ىوقأ نم ببسلا داسفإ درلا يف عرشلا قح مايقو « راذعألاب خسفي
 ركذي ملو ىلوأ اذهف «بيعلاب درلل ةراجإلا خسف هل ناك اًبيع هب دجو مث عيبملا رجأ ول يرتشملا نأ
 .ةراجإلا خسفي نم -هللا همحر- دمحم

 ائيش دقعنت) :م ةراجإلا نألو يأ :ش (اهنألو) :م اهخسفي يضاقلا نأ «رداونلا »يف ركذو

 نأ الإ ءاًئيشف اًئيش ثدحت يهو عفانملا ىلع دقعنت ةراجإلا نأ ينعي :ش (اًعانتما درلا نوکیف اًئشف

 ةعفنملا قح يف دقعلا داقعنا نم اعانتما درلا ناك دقعلا در تقو يأ يفف « ةعفنملا ماقم تميقأ نيعلا

 . تباثلا دقعلا عفر هيف نوكي الف ‹ ةرورضلا مدعل هدعب ثدحت يتلا

 دسافلا عيبلا يف عئابلل سيلو) :م : « ريغصلا عماج لا »يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش (لاق) :م

 ةميقلا يأ نمثلا دري ىتح هلوق : يزارتألا لاق « هذخأ يذلا :ش ( نمثلا دري ىتح عيبملا ذخأي نأ

 عيبلا يف بجت اغنإ ةميقلا نأل ؛رظن هيفو « نيحراشلا ضعب هركذ « يرتشملا نم اهذخأ يتلا
 ناک نإو ‹ نمثلا مسا -هللا همحر- دمحم تبثأ اغنإو « مئاق عيبملا انهو « عيبملا كله اذإ دسافلا

 . عيبملاب لبوق ثيح نمثلا ةروصب روصتلا دساف عيبلا

 «زاجملا نع اًرارف اذكه : لاق هنأل -هللا همحر- ىقانغسلا نيحراشلا ضعبب دارأ :تلق

 ةراجإلا يف تباث مكحلا اذه لب دسافلا عيبلا صوصخب سيل مكحلا اذه : يشاترمتلا مامإلا لاقو

 دوقع هذه نأل ءاخسافت اذإ زئاجلا دقعلاب ارابتعا دسافلا ضرعلاو دسافلا نهرلاو ةدسافلا

 :م يرتشملا هاطعأ يذلا نمثلاب يأ :ش (هب لباقم عيبملا نأل) :م نيلدبلا نيب ةيوسلا بج ويف ةضواعم

 نأ وهو «رخآ هجو نم هقرافي هنکل نیدلاب :ش (نهرلاک) :م نمشلاب يأ :ش (هب اًسوبحم ریصیف)
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 ىلع اذكف « هتايح يف هيلع مدقي هنأل ؛ نمثلا يفوتسي ىتح هب قحأ يرتشملاف عئابلا تام نإو
 يف نيعتت اهنأل اهنيعب اهذخأب ةمئاق نمثلا مهارد تناك نإ مث « نهارلاك هتافو دعب هئامرغو هتثرو
 : لاق . انيب امل اهلثم ذخأ ةكلهتسم تناك نإو ‹ بصغلا ةلزنمب هنأل حصألا وهو ‹ دسافلا عيبلا
 هاور ‹ -هللا همحر-ةفينح ېب دنع ءاهتميق هيلعف يرتشملا اهانبف «ًادساف اعيب اراد عاب نمو

 كلذ دعب كش مث «ريغصلا عماجلا» يف هنع -هللا همحر - بوقعي

 ا
 :م بصخلا يف امك هتميق عيمجب نمثلا نومضم عيبا انههو ءريغ ال نيدلا ردقب نومضم نهرلا
 ىلع يأ :ش (هيلع مدقي هنأل نمثلا يفوتسي ىتح) :م عيبملاب يأ :ش (هب قحأ يرتشملاف عئابلا تام نإو)
 هلو تام اذ هنإف :ش (نهارلاک هتافو دعب هئامرغو هتئرو یلع) :م مدقي :ش (اذکف هتایح يف) :م عئابلا

 . نيدلا يفوتسي ىتح ءامرغلاو ةثرولا نم نهرلاب قحأ نهترملاف ءامرغو ةثرو

 دسافلا عيبلا يف) :م نييعتلاب :ش (نيعتت اهنأل اهنيعب اهذخأي ةمئاق نمثلا مهارد تناك نإ مث) :م

 عيبلا يف امك نيعتيال : لاق هنإف -هللا همحر- صفح يبأ ةياور نع هب زرتحا :ش (حصألا وهو
 يف ينعي نييعتلا مدع راتخملاو «فالخلا ةقيرط» يف -هللا همحر- ملاعلا نيدلا ءالع لاقو ءزئاجلا
 يف دسافلا عيبلا نأل -هللا امهمحر- ديهشلا ردصلاو مالسإلا رخف بهذ هيلإو « ةدسافلا دوقعلا
 . دادرتسالاو ضقنلا مكح

 ةبهلاو بصخلاو ةعيدولا يف نيعتف ةدسافلا دوقعلا يف ريناندلاو مهاردلا نيعتت امك مث
 يف -هللا همحر- يودزبلا مامإلا لاقو « ميلستلاو ضبقلا لبق ةكرشلاو ةبراضملا يف ةيصولاو
 . نيعتي ال اًحيرص دسافلا عيبلا ناك اذإ دسافلا عيبلا يف ريناندلاو مهاردلا نيعتي انإ : «هعماج»

 «بوصخلا ةلزنمب عئابلا دي يف نمشلا ناكو بصغلا ةلزنمب دسافلا عيبلا نأ ىرت الأ

 م ناخ يضاق مامإلا حرص هبو « اًمئاق ناك نإ اهيف در بجو ىتح نيعتت ةبوصخملا مهاردلاو
 تناك نإو) :م بصغلاك ضبقلاب نومضم هنأل :ش (بصفلا ةلزنم) :م نمشلا نأل يأ :ش (هنأل)
 . بصغلا ةلزنمب هنأل : هلوق ىلإ هب راشأ :ش (انيب ال اهلثم ذخأ ةكلهتسم

 اهانبف ادساف اًعيب اراد عاب نمو) :م :ريغصلا عماجلا »يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش (لاق) :م
 عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم ظفل :ش ( -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اهتم يق هيلعف يرتشلا

 ادساف اًعيب اراد لجر نم عاب لجر -هللا همحر- ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم :اريخصلا
 - بوقعي كش مث «اهتميق ذخأي هنكلو اهذخأي نأ عئابلل سيل : لاق ءاهيف ىنبف يرتشم ا اهضبقف
 ءانبلا ضقني : - هللا امهمحر- دمحمو بوقعي لاقو « كلذ دعب ةلأسملا هذه يف -هللا همحر

 (هنع - هللا همحر- بوقعي هاور) :م -هللا همحر- دمحم ظفل انه ىلإ « اهبحاص ىلإ رادلا دريو
 (كش مث ريغصلا عماجلا يف) :م -هللا همحر- ةفينح يبأ نع -هللا همحر- فسوي وبأ ىور يأ :ش
 -هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياورلا دعب يأ :ش ( كلذ دعب) :م -هللا همحر- فسوي وبأ يأ :ش
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 عيفشلا قح نأ امهل . فالتخاألا اذه ىلع سرغلاو « رادلا درتو ءانبلا ضقنب : الاقو . ةياورلا يف

 مث « عئابلا قح فالخب ريخأتلاب لطبيو ءاضقلا ىلإ هيف جاتحي ىتح « عئابلا قح نم فعضأ

 دقو « موادلا هب دصقي امم سرغلاو ءانبلا نأ هلو . ىلوأ امهاوقأف ءانبلاب لطبي ال نيقحلا فعضأ

 دجوي مل هنأل عيفشلا قح فالخب ‹ عيبلاك ددارتسالا قح عطقنيف عئابلا ةهج نم طيلستب لصح

 ‹ هعيبو يرتشملا ةبهب لطبي ال اذهلو « طيلستلا هنم

 يبأ بهذم يف ال ةفينح يبأ نع :ش ( ةياورلا يف) :م هلوق ىنعم وهو « هنعاهظفح يف كش

 . - هللا همحر- «يودزبلا عماج» يف ركذ نإف « -هللا همحر-ةفينح

 نأ كل تيور امنإ ةفينح يبأ نع كل تيور ام : -هللاامهمحر- دمحمل فسوي وبأ لاق

 يف كلذ ىلإ راشأ دقو « اهتميق ذخأي نأ تيور لب : -هللا همحر- دمحم لاقو « ءانبلا ضقني

 ملو ةلأسملا هذه يف - هللا همحر- بوقعي كش مث : - هللا همحر- دمحم لاقف « خسنلا ضعب

 كش لب - هللا همحر- دمحم عم لوألا هلوقو -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق يف كش هنأ هب لزب

 يبأ لوق ىلإ - هللا همحر- فسوي وبأ عجر : -هللا همحر- ىلعملا هلاق «حاضيإلا» يفو

 : هلوقب فنصلملا هيلإ راشأ دمحم عم لوألا هلوقو ‹ -هللا همحر- ةفينح

 درتو ءانبلا ضقني) :م - هللا همحر -دمحمو - هللا همحر- فسوي وبأ يأ :ش (الاقو) :م

 (فالتخالا اذه ىلع سرغلاو) :م «ريغصلا عماجلا» يف روكذم وه امك اهبحاص ىلع يأ :ش ( رادلا

 - دمحم صن دقو ءامهل اًقالخ - هللا همحر -ةفينح يبأ دنع خسفلا قح هب عطقني ينعي :ش

 ىنبف ادساف ءارش يرتشملا ىرتشا اذإ : لاق هنإف « ةعفشلا باتك ىف فالتخالا ىلع- هللا همحر

 :م تبثي- هللا همحر - ةفينح يبأ دنعو امهدنعو ٠ عيفشلل ةعفشلا قح تبثيال ‹سرغ وأ هيف

 ىتح عئابلا قح نم فعضأ عيفشلا قح نأ) :م- هللا همحر - دمحمو فسوي يبأل يأ :ش (امهل)

 :ش (ريخأتلاب) :م عيفشلا قح يأ :ش (لطبيو ءاضقلا ىلإ) :م عيفشلا قح يف يأ :ش ( هيف جاتحب

 :ش (نيقحلا فعضأ مث) :م كلذ ىلإ جاتحي ال هنإف :ش (عئابلا قح فالخب) :م بلطملا ريخأتب يأ

 قح وه يذلا نيقحلا ىوقأف يأ :ش (امهاوقأف ءانبلاب لطبي ال) :م عئابلا حو عيفشلا قح امهو

 سرغلاو ءانبلا نأ) :م- هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) :م لطبي ال نأب :ش (ىلوأ) :م عئابلا

 سرغخلاو ءانبلا نم دحاو لك يأ :ش (لصح دقو) :م ةراجإلا نع ازارتحا :ش ( ماودلا هب دصقب ام

 ام ضقن يف ىعسي نأ ناسنإلل زوجي ال هنأل :ش (دادرتسالا قح عطقنيف عئابلا ةهج نم طيلستب) :م

 عيفشلا قح فالخب) :م هريغ نم هبهو وأ يرتشملا هعاب اذإ امك راصف يأ :ش (عیبلاک) :م هتهج نم مت

 قح يآ :ش (لطبي ال) :م عيفشلا نم طيلستلا مدع لجألو يأ :ش (اذهلو طيلستلا هنم دجوي مل هنأل

 . رخآ نم اهعاب وأ ناسنإلا اهبهو ول ينعي :ش (هعيبو يرتشملا ةبهب) :م عيفشلا
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 دقو «-هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياورلا هظفح يف - هللا همحر- بوقعي كشو . هئانبب اذكف

 عاطقنا ىلع ينبم ةعفشلا قح نإف ءةعفشلا باتك يف فالتخالا ىلع - هللا همحر- دمحم صن
 . فالتخالا ىلع هتوبثو ءانبلاب عئابلا قح

 ةعفشلاب ذخأي نأ عيفشلل ناك اذه تبث اذإو «هئانہب لطبی ال اذکف يأ :ش (هئانہب اذکف) :م
 ءانب ضقنيف حيحصلا عيبلا ةلزنب ذئنيح هرو ريصي < ءانبلاب دادرتسالا يف عئابلا قح عاطقنال
 هضقن بجو دسافلا دقعلا ريرقت هيفو عيفشلا قحل ءانبلا ضقن بجو اذإ هنأب ضرتعاو يرتشملا
 دراوب سيلف رکذ ام مزل اذإو : لمكألا لاق «دسافلا مادعإ هيف نأل « ىلوألا قيرطب عئابلا قحل
 ةيلوألا ىفتناف طلس نمل هضقن طلسمب سيل نمل هضقن نم مزلي الو « عيفشلا نود عئابلا ذإ يلع
 . ةمزالملا تلطبو

 نع ةياورلا هظفح يف) :م -هللا همحر- فسوي وبأ وه :ش ( -هللا همحر- بوقعي كشو) :م
 كش : هلوق فنصملا ررك « ديكأت ىلإ اًجاتحم عضوملا اذه ناك امل :ش (-هللا همحر- ةفينح يبأ
 ءاور : لاق هنأل قالعلا عون همالك يفو : - هللا همحر - لمكألا لاق - هللا همحر -بوقعي
 همحر - دمحم «ريخصلا عماجلا» يف يوارلاو ء«ريغصلا عماجلا» يف هنع- هللا همحر < بوقعي

 نع- هللا همحر - بوقعي اهاور يتلا لئاسملا ؛ريغصلا عماجل اب» ديرأ اذإ الإ ‹ هفينصت هنأل- هللا ِ
 . -هللا مهمحر- دمحمل ةفينح يبأ

 لاق « ةياورلا ظفح يف- هللا همحر - بوقعي كشو :- هللا همحر - ةعيرشلا جات لاقو

 امهلوق فلاخي له- هللا همحر - ةفينح يبأ لوق نأ- هللا همحر - فسوي وبأ كش : انخیاشم
 هنأ ةياورلا يف فسوي يبأ كشو « فالخلا ىلع حصألاو فالتخالا ققحتي ال كشلا عقو « ال مأ
 . ال مأ هنم عمس

 عيفشلل ةعفشلا :ش (ةعفشلا باتك يف فالتخالا ىلع - هللا همحر - دمحم صن دقو) :م
 ءانبلاب عئابلا قح عاطقنا ىلع ينبم ةعفشلا قح نإف) :م تبثي- هللا همحر - ةفينح يبأ دنعو امهدنع
 قح عاطقنا ناکف ‹ ةعفشلا قح تبثي- هللا همحر - ةفينح يبأ دنعف :ش ( فالتخالا ىلع هتوبثو
 لاقو « دادرتسالا يف عئابلا قح عطقني مل هنأل تبثيال : امهدنعو ء اًتبا دادرتسالا يف عئابلا
 ينبم : هلوق ىلع اًفطع عفرلاب هتوبثو :هلوق : نيحراشلا ضعب لاقو : -هللا همحر- يزارتألا

 . فيعض وهو

 نکلو ءاًضيأ يكاكلا كلذ ىلع هعبتو- هللا همحر - يقانفسلا نيحراشلا ضعبب دارأ :تلق
 ءادتبالاب عوفرم هتوبث نأ يل رهظي يذلاو ءاًحيرص فعضلا هجو نيب ام - هللا همحر - يزارتألا
 ةعفشلا قاقحتسا قح نأ هانعم قيقحتو « انه مالكلا ريرحت نأل فالتخالا ىلع هلوق وه هربخ وأ
 هتوبثب لاق نمف « هيف فلتخم هتوبثو ‹«سرغلاو ءانبلاب دادرتسالا يف عئابلا قح عاطقنا ىلع ينبم
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 ام عئابلل بيطيو « حبرلاب قدصت اهيف حبرو اهعابف ءاضباقتو ًادساف اًعيب ةيراج ىرتشا نمو : لاق
 ‹ حبرلا يف ثبخلا نكمتيف « اهب دقعلا قلعتسيف نيعتي امن ةيراجلا نأ قرفلاو ‹ نمشلا يف حبر

 الف ثبخلا نكمتي ملف « اهنيعب يناثلا دقعلا قلعتي ملف ‹ دوقعلا يف نانيعتيال ريناندلاو مهاردلاو

 ةفينح يبأ دنع كلملا مدعل ثبخلا امأ. كلملا داسف هببس يذلا ثبخللا يف اذهو ٠ قدصتلا بجي

 نيعونلا لمشي دمحمو

 . عئابلا قح عاطقناب لاق

 ىلعو «لاحم همزال نودب موزللا دوجو نأل عئابلا قح عاطقنا مدعب لاق هعاطقناب لاق نمو

 عاطقنا يف هبهذم يف كشي ال « ةعفشلا توبث يف- هللا همحر - ةفينح يبأ بهذم هظفح نمف اذه

 عضوم هنإف مهفاف- هللا همحر - دمحم هنع ةياور يف الإ كشلا قبي ملف دادرتسالا يف عئابلا قح-

 . قيمع ركف ىلإ جاتحي قيقد

 عئابلل بيطيو «حبرلاب قدصت اهيف حبرو اهعابف « اضباقتو ادساف اًعيب ةيراج ىرتشا نمو : لاق) :م

 حبرلا بيط امهو نيتروصلا نيب يأ :ش (قرفلاو) :م ةيراجلا عئاب وه عئابلا :ش (نمثلا يف حبر ام

 :ش ( اهب دقعلا قلعتيف نيعتي ام ةيراجلا نآ) :م ةيراجلا يرتشمل هبيط مدعو « نمشلا يف ةيراجلا عیب

 . ةيراجلا نيعب يأ

 الو ءاهناكم ىرخأ ةيراج يطعي نأ هل سيل ةنيعم ةيراج عاب اذإ هنأ « ةيراجلا نيعت ىنعمو
 ءادساف اكلم كولمملا لدب نم ءاج « حبرلا ناك ةيراجلا هذه نم حبرلا لصحو اهب دقعلا قلعت

 م بيطلا مدع ثبخلاو :ش (حبرلا يف ثبخلا نكمتيف) :م هب قدصتيو حبرلا يف ثبخلا نكميف

 ةعيدولا نع هب زرتحاو « تاعايبلا دوقع يف يأ :ش (دوقعلا يف لانيعتي ال ريناندلاو مهاردلاو)

 ىرتشا ول ىتح نانيعتي - هللا امهمحر- ىعفاشلاو رفز دنعو . اهوحنو بصخلاو ةكرشلاو

 وأ مهاردلا تکله ولو « كلذ ىبأي نأ عئابللف اهريغ عئابلا ىطعأو اهسبحف « ةنيعم مهاردب
 يناثلا دقعلا قلعتي ملف) :م لطبي ال اندنعو « نيعملا عيبلا يف امك امهدنع عيبلا لطبي تقحتسا

 (قدصتلا بجي الف «ثبخلا نكمتي ملف) :م اهب ةيراحلا يرتشملا عاب يتلا مهاردلا نيعب يأ :ش (اهنيعب
 . مهاردلاب ال دقعلاب لصح حبرلا نأل :ش

 ال ثيح « نيعتي ال ام نيبو نيعتي ام نيب قرفلا نم انركذ يذلا اذه يأ :ش (اذهو) :م

 ىلع ثبخلاو :ش (كلملا داسف هببس يذلا ثبخلا يف) :م يناثلا يف بيطيو « لوألا يف حبرلا بيطي

 : نيعون ىلع لاملا كلذكو < نآلا ءيجيامك « كلملا مدعل ثبخو « كلم ا داسفل ثبح : نيعون

 . امهفالخب نیعتي عونو ء ريناندلاو مهاردلاك دقعلا يف نيعتي ال عون

 لاملا نم نيعتي ام امهب دارأ :ش (نيعونلا لمشي دمحمو ةفينح يبأ دنع كلملا مدعل ثبخلا امأ) :م
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 ريدقتوأ عيبملا ةمالس هب قلعتي هنإ ثيح نم « ةهبش نيعتي أل اميفو ةقيقح نيعتب اميف دقعلا قلعتل

 ىه ةهبشلاو ‹ ةهبشلا ةهبش ىلإ لزنت ةهبشلاو « ةهبش ةقيقحلا بلقنت كلملا داسف دنعو « نمللا
 نكي مل هنأ « اقداصت مث « هايإ ءاضقف لام رخآ ىلع ىعدا اذإ اذكو : لاق . اهنع لزانلا نود ةربتعملا

 نأل ؛ انهه كلملا داسفل ثبخلا نأل ‹ حبرلا هل بيطي مهاردلا يف يعدملا حبر دقو ‹ ءيش هيلع

 . نيعتي ال اميف لمعي الف كولم قحتسملا لدبو « قداصتلاب قحتسا مث ةيمستلاب بجو نيدلا

 ةقيقح ثيح نم يأ :ش (ةقيقح نيعتي اميف) :م ريغلا لاب يأ :ش (دقعلا قلعتل) :م نيعتي ال امو

 م : هلوقب هنیبو < ثبخلا ةهبش يأ « ةهبشلا ثيح نم يأ :ش ( ةهبش نيعتي ال اميفو) :م ثبخل ا

 وأ) :م ةبوصغملا مهاردلا دقني نأب :ش (عيبملا ةمالس) :م نيعتي لامي يأ :ش (هب قلعتي هنإ ثیح نم)

 ال اميف تبثي اغنإ كلما مدعل ثبحلا نأ ينعي « عيبملا ةمالس : هلوق ىلع فطع :ش (نمثلا ريدقت
 مهاردلا ىلإ ريشي نأب نمثلا ريدقت وأ انلق امك عيبملا ةمالس هب قلعت هنأل ةهبشلا قيرطب نيتي
 داسفل ثبخلا نأ ينعي :ش (ةهبش ةقيقحلا بلقنت كلما داسف دنعو) :م اهريغ نم دقنو « ةبوصغملا
 ام يف امك « كلم ا مدعل ثبخلا يف ةقيقحلا ليبسب ثبخلا نم ناك ام يأ ةهبش ةقيقح بلقنت كلملا

 ثبخلا نم ىندأ كلملا داسفل ثبخلا نأل كلملا داسفل ةهبش نيعتي اميف ثبخلا كلذ نوكي نيعتي

 ال اميف :ش (ةهبشلا ةهبش ىلإ لزنت) :م نيعتي ال اميف كلم لا داسف رابتعاب :ش (ةهبشلاو) :م كلملا مدعل

 ‹ تربتعااذإ ةهبشلا ةهبش نأل ةهبشلا نم يأ :ش (اهنع لزانلا نود ةربتعملا يه ةهبشلاو) :م نيعتب

 . ةهبشلا ةهبش نع ولخي ال ذإ دوقعلا باب دسني

 :م لجر :ش (ىعدا اذإ اذكو) :م :«ريغصلا عماجلا »يف - هللا همحر- دمحم يأ :ش (لاق) :م

 :م لاملا لجرلا ىضقف يأ :ش (هايإ هاضقف) :م ًالثم مهرد فلآ هيلع ىعدا نأب :ش (الام رخآ یلع)

 نأل ؛ حبرلا هل بيطي مهاردلا يف يعدملا حبر ردقو) :م لاحلاو:ش (ءيش هيلع نكي مل هنأ ءاقداصت مث)

 قداصتلاب قحتسا مث) :م ىوعدلا ىوعدب :ش (ةيمستلاب بجو نيدلا نأل ؛ انهه كلملا داسفل ثبخل ا

 يأ :ش (لمعيالف) :م مهاردلا لدبلاو نيدلا وه قحتسملاو ادساف اكلم :ش (كولمن قحتسملا لدبو

 ‹ ةهبشلا ةهبش هنأل « نيعتي ال اميف هل رثأ ال كلملا داسفل ثبخل ا نأل :ش ( نيعتي ال اميف) :م ثبخل ا

 . هب قدصتلا بجي ملو حبرلا هل باط اذهلو

e e e 
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 هرکی امیف لصف
 لاق ‹ هريغ بغريل ءارشلا ديري الو نمثلا يف ديزي نأ وهو.شجنلا نع ب هللا لوسر یهنو: لاق

 ةالصلا هيلع لاق «هريغ موس ىلع موسلا نعو:لاق ») اوشجانت ال : مالسلاو ةالصلا هيلع

 (هرکی امیف لصف) :م

 نكلو «دسافلا نم ةجرد ىندأ هوركملاو « عويبلا باب يف هركي ام نايب يف لصف اذه يأ :ش

 رمأل ناك اذإ خسفلا نأ لوصألا يف ملع دقو ‹ هنعهرخأو هب هقحلأ كلذلف هبعش نم ةبعش وه

 نع ب هللا لوسر یهنو :لاق) :م ادساف ناک لصتم فصول ناک اذإو ءاًهورکم ناک زواجتم

 وهو .ردصم نوكسلابو مسا كيرحتلاب :ليقو . نوكسلاب ىوريو « نيتحتفب :ش (شجنلا

 هرسفو يرودقلا ظفل ‹شجنلا نع ةي هللا لوسر ىهنو : هلوق < ةعبرألا ةمئألا عامجإب هوركم

 :ش (هريغ) :م بيغرتلا نم :ش (بغريل ءارشلا ديري الو نمثلا يف ديزي نأ وهو) :م : هلوقب فنصملا

 ال) :م : اب يبنلا لاق يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع لاق) :م : هلوقب ثيدحلا ركذ مث « هيف هعقويف

 ىهن » : لاق ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع هدانسإب يراخبلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( اوشجانت

 هللا دبع انثدح : اًضيأ يراخبلا ىورو ‹ ثيدحلا « اوشجانت الو دابل رضاح عيبي نأ ب هللا لوسر

 لوسر ىهن) : لاق - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع عفان نع كلام انئدح : لاق ‹ ةملسم نبا

 ١. شحنلا نع ةَ هللا

 :- هللا همحر - فنصملا لاقو :ش ( هريغ موس ىلع موسلا نعو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 الو هيخأ موس ىلع لجرلا ماتسي ال ) :م : يب يبنلا لاق يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلاع لاق) :م

 يضر- ةريره يبأ ثيدح نم ملسمو « يراخبلا هاور ثيدحلا اذه :ش (هيخأ ةبطخ ىلع بطخي

 : هرخآ يفو . ثيدحلا دابل رضاح عيبي نأو نابكرلا يقلت نع ىهن ةي هللا لوسر نأ -هنع هللا

 همحر - ةفينح وبأ انربخأ : راثآلا باتك يف دمحم هاورو « هيخأ موس ىلع لجرلا ماتسي نأو

 ا يبنلا نع -هنع هللا يضر- ةريره يبأو يردخلا ديعس يبأ نع ميهاربإ نع دامح نع - هللا

 . ثيدحلا « هتبطخ ىلع بطخي الو هيخأ موس ىلع لجرلا ماتسي ال » : لاق

 اهيلع نامواستيو ةعلسلا ىلع نالجرلا ضوارتي نأ هتروصو : «يواحطلا حرش» يفو

 ٠ هنم هارتشاو هموس ىلع رخا همواس ىتح عيبملا دقع دقعي ملو كلذب يرتشملاو عئابلا ىضريو
 نم هنم بلط اب لوألا نم عيبلا ىلإ عئابلا بلق حنج اذإ « اذه هركي هنكلو « مكحلا يف زوجي هنإف

 نم عيب اذه نأل هيرتشي نآ يناشلل سأب الف كلذب ضري ملو هبلق حنجي ملاذإ امأو « نمشلا

 ر .كيز
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 اذإ امأ « ةمواسملا يف نمث غلبم ىلع نادقاعتلا ىضارت اذإ اذهو « ًارارضإو ًاشاحيإ كلذ يف نألو

 لمحم هانرکذ امو « هرکذن ام ىلع هب ساب الو ‹ دیزی نم عیب وهف رخآلا . ىلإ امهدحأ نكري مل
 رضي ال ناك نإف ء دلبلا لهأب رضي ناك اذإ اذهو بلجلا يقلت نعو : لاق . اضيأ حاكنلا يف يهنلا

 : لاقو . ررضلاو ررغلا نم هيف امل هركي ذئنيحف « نيدراولا ىلع رعسلا سبل اذإ الإ هب سأبالف

 يدابلل رضاحلا عيب نعو

 اذإ لجرلا كلذكو "ديزي نم عيبب اًسلحو اًحدق عاب هنأ يب هللا لوسر نع يور دقو

 سأب الف لوألا ىلإ اهبلق حنجي مل نإو « اهبطخي نأ هريغل هرك هيلإ اهبلق حنجو ةأرما بطخ
 . اهبطخي نأ يناثلل

 :ش ( كلذ يف نألو) :م ءارشلا ةدارإل ريرقت دعب نمثلا يف ديزي نأ موسلا : «يفاكلا» يفو
 ةدايز يف :ش ( ارارضإو) :م هبلق يف ةشحولا ءاقلإ يأ :ش (اًشاحيإ) :م هيخأ ىلع موسلا يف يأ
 امأ « ةمواسملا يف نمث غلبم ىلع نادقاعتملا ىضارت اذإ) :م ًاهوركم موسلا نوك يأ :ش (اذهو) :م نملا
 عيب) :م موسلا يأ :ش (وهف رخآلا ىلإ امهدحأ) :م حنجي ملو ضري مل اذإف يأ :ش ( نكري مل اذإ
 هيلع يبنلا نأ حص دقو :هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هركذن ام ىلع) :م ذئنيح :ش ( هب سأب الو ٠ ديزي نم
 ( هانركذ امو) :م . اًضيأ هانركذ دقو بيرق نع ءيجيسو « ديزي نم عيب اًسلحو احدق عاب مالسلا
 نكر اذإ ينعي :ش ( اًضيأ حاكنلا يف يهنلا لمحم) :م نادقاعتملا ىضارت اذإ اذهو : هلوق هب دارأ :ش

 . هركي الف نكري مل اذإف هریغ ةبطخ هركي بطاخلا ىلإ ةأرملا بلق
 بلحلا يقلت نع ةي يبنلا ىهنو يأ :ش (بلحلا يقلت نعو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 مهاقلتيو جرخيف ةميظع ةريسجب ةلفاق ءيججب ربخأ رصملا لهأ نم اًدحاو نأ هتروص «بولجملا يأ

 يقلت يأ :ش (اذهو) :م نمثلا نم ديري ام ىلع هعيبيو رصملا لخديو نورامتي ام مهنم يرتشيو
 بدج نم قيض يف اونوكي نأب :ش (دلبلا لهأب رضي ناك اذإ) :م هركي الإ هانفصو ام ىلع بلجل ا
 :ش (نيدراولا ىلع رعسلا سبل اذإ الإ هب سأب الف) :م كلذ دلبلا لهآ :ش (رضي ال ناك نإف) :م طحقو

 نم هيف امل هركي ذئنيحف) :م رعسلاب نوملعي ال مهو رصملا رعس نم صخرأب مهنم يرتشي نأب
 . حيبق امهالكو رصملا لهأل :ش (ررضلاو) :م مهقح يف :ش (ررغلا

 نبا هرسفو :ش (يدابلل رضاحلا عيب نعو) :م :«هرصتخم» يف يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 « ۷٤١( /۲)ةجام نباو ‹ ةفحتلا (:۰۸/6) يدمرتلاو (۲۵۹/۷) يتاسنلاو (۵۳ )٥/ دواد وبآ هاور ٩)

 تلأس : يذمرتلا لاق . -هنع هللا يضر- سنأ نع يقنحلا ركب يبأ نع نالجع نب رضخألا قيرط نم

 لاق هللا دبع همسا يفنحلا ركب وبآو ٠ ةقث نالجع نب رضحخأللا : لاقف ثيدحلااذه نع ليعامسإ نب دمحم
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 ‹ زوعو طحق يف ةدلبلا لهأ ناك اذإ اذهو « يدابلل رضاحلا عيبي ال :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقف

 كلذك نكي مل اذإ امأ « مهب رارضإلا نم هيف امل يلاغلا نمثلا يف اعمط ودبلا لهأ نم عيبي نأ وهو

 4 عيبلا اورذو #: ىلاعت هللا لاق « ةعمحمل ا ناذأ دنع عيبلاو :لاق . ررضلا مادعنال هب سأب الف

 ‹ ٩( ةيآلا : ةعمحجلا)

 ءيجي نأ هتروص : لاق ثيح يناولح ا هنیبو ادامس هل نوکی ال : هلوقب - هللا همحر - سابع

 ال : هل لوقي لب « هسفنب يورقلا عيبي نأ رضاحلا راسمسلل دبالف رصملا ىلإ ماعطلاب يورقلا
 ءرعسلا سانلا ىلع يلعيو هعيبيو يدابلا نم رضاحلا راسمسلا اذه لكوتيف ملعأ الف اًيش لعفت

 ء دابل رضاح عيبي ال : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ينبم اذهو «صخري ابر هسفنب هعیبي هکرت ولف

 . -هنع هللا يضر- رباج نع ملسم هاور «ضعب نم مهضعب هللا قزري سانلا اورذو

 ةعماج ةملك يهو « دابل رضاح عيب ال » : لوقي ناك - هنع هللا يضر- كلام نب سنأ نعو

 نآلا ءيجيو ءارشلاو عيبلل ةعماج ةملك يه : -هللا همحر- نيريس نبا لاقو «ءاًتيش هل عيبي ال

 :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقف) :م دابل رضاح عيبيال : هلوقل - هللا همحر - فنصملا ريسفت

 ثيدحلا اذه نأ بيرق نع انركذ دقو :ش (يدابلل رضاحلا عيبيال) :م : يب يبنلا لاق دقف يأ

 ثيدحلا بتك يف ثيدحلا ظفلو -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا هجرخآ

 . يدابلاو رضاحلا يف ةركنلا ظفلب

 يأ :ش (زوعو طحق يف ةدلبلا لهأ ناك اذإ) :م يدابلل رضاحلا عيب ةهارك يأ :ش (اذهو) :م

 لهأ نم هعيبيو :ش (يلاغلا نمثلا يف اًعمط ودبلا لهأ نم عيبي نأ) :م رضاحلا يأ :ش (وهو) :م قيض
 يأ :ش (مهب رارضإلا نم هيف ال) :م زوجي الف كلذب نوررضتي رصملا لهأو «لاغ نمشب ةيدابلا
 حرش» يف لاق اذكهو :ش (ررضلا مادعنال هب سأب الف كلذك نكي ملااذإ امأ) :م دلبلا لهأب

 . -هللا همحر- «يواحطلا

 لوسر یهنو يأ :ش (ةعمجلا ناذأ دنع عيبلاو) :م :- هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 همحر- يزارتألا لاقو - هللا همحر - لمكألا هءرسف اذكه ةعمجلا ناذأ دنع عيبلا نع يب هللا

 - لمكألا هلاق ام ىنعم يدؤي اًضيأ وهو « شجنلا نع هلوق ىلع فوطعم رجل اب وهو : -هللا
 ‹ احيرص كلذ نع ةي يبنلا نع يهنلا هيف ركذي مل - هللا همحر - فنصملا نكلو - هللا همحر

 لجو زع هللا ىهن ام نکلو :ش ( ٩( ةيآلا : ةعمحلا ) € عيبلااورذو# : ىلاعت هللا لاق) :م : لاق امنإو

 ام اوتأ ام نورذي نم ةعامجلل اًرمأ اوكرتا : اورذ ىنعمو < ةي يبنلا يهن اًسضيأ وهو ءيش نع
 «اورذ راصف تفذحف ةزمهلا نع ينغتساو هلعفل اًعبت واولا تفذح اورذ وأ اورذا هلصأو «هيف

 . صنلاب بجاو ةعمجلا ىلإ يعسلا نألو « ةهاركلا يهنلا لاوحأ لقأو

 مالكلا رم دقو « بجاولا يعسلا كرت كلذ وحنو مونلاب وأ ءارشلاو عيبلاب لاغتشالا يفو
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 :لاق . ةالصلا باتك يف ربتعملا ناذألا انركذ دقو هوجولا ضعب ىلع يعسلا بجاوب لالخإ هيف مث
 دقعلا بلص يف ال دئاز جراخ ینعم يف داسفلا نأل عيبلا هب دسفي الو ء انرکذ امل هرکی كلذ لکو
 ايب يبنلا نأ حص دقو انركذ ام هريسفتو « ديزي نم عيبب سأب الو : لاق . ةحصلا طئارش يف الو

 . ديزي نم عیبب ًاسلحو احدق عاب

 ا
 ىلع يعسلا بجاوب لالخإ) :م عيبلاب لاغتشالا يف يأ :ش (هيف مث) :م ةعمجلا باب يف ىصقتسم هيف

 هركذ « هب سأب الف ناعیبیو ناشی اناک اذإ امأو « ايعسي ملو افقوو ادقع نأب :ش (هوجولا ضعب
 باب يف هركذ ام هب دارأ :ش ( ةالصلا باتك يف ربتعملا ناذألا انركذ دقو) :م هلوصأ يف ثيللا وبأ
 . هب مالعإلا لوصحل ءلاوزلا دعب ناك اذإ لوألا ناذألا يأ لوألا وه ربتعملا نأ حصألاو « ةعمجلا

 ىلإ لصفلا لوأ نم انركذ ام لك يأ :ش (هركي كلذ لكو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 دنع عيبلاو «دابلل رضاحلا عيبو « بلجلا يقلتو « هريغ موس ىلع موسلاو شجبنلا وهو هورکم انه
 . هدرغمب امهنم دحاو لك يف لئالدلا نم انركذ امل يأ :ش (انركذ ال) :م ةعمج ا ناذأ

 «ضبقلا لبق كلملا تبثيو نمثلا بجي ىتح روكذملا يهنلاب يأ :ش ( عيبلا هب دسفي الو) م
 سيل ذإ « نابكرلا يقلت ةروص يف هجو يف رايخلا تبثي نكلو - هنع هللا يضر- يعفاشلا لاق هبو
 - هللا همحر - دمحأ لاق هبو «لطاب شجانتلا عيب : - هللا همحر - كلام لاقو « مهيلع رعسلا

 عيباذكو - هللا همحر - كلام دنع لطاب عيبلا نابكرلا يقلت ةروص يفو « ةفيعض ةياور يف
 :م رواجم يأ :ش (دئاز جراخ ىتعم يف داسفلا نأل) :م - هللا همحر - دمحأ لاق هبو يدابلل رضاحلا

 لقعلاو ةيرحلا نم :ش ( ةحصلا طئارش يف الو) :م هب لصتم ال يأ :ش (دقعلا بلص يف ال)
 : هلوق ليلدب جراخلا قلطم ال رواجم جراح : هلوقب دارأو : - هللا همحر - يكاكلا لاق «غولبلاو
 داسفلا نإف طرشلاب ةدسافلا عويبلاب لكشي الإ ‹ ةحصلا طئارش يف الو دقعلا بلص يف ال دئاز

 الإ لكشم جراخ ىنعمل : هلوق - هللا همحر - يكاكلا لاق اذهل « اًرواجم سيل نكل جراخ ىنعمل

 .رواجملاب جراخ لوؤي نأ

 ء ديزي نم عيبب سأب الو) :م :ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش (لاق) :م
 :م ديزي نم عيب وهف رخآآلا ىلإ امهدحأ نكري مل اذإف : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انرکذ ام هریسفتو
 . '(ديزي نم عيبب اًتساحو اًحدق عاب ب يبنلا نأ حص دقو)

 «تاراجتلا» يف ةجام نباو ٠« ةاكزلا» يف دواد وبأ هجرخأف ةعبرألا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش

 - كلام نب سنأ نع يفنحلا هللا دبع ركب يبأ نع نالجع نب رضحخألا نع سنوي نب ىسيع نع
 «؟ءيش كتيب يف امأ» : هل لاقف «هلأسيل ايب يبنلا ىتأ راصنألا نم الجر نأ- هنع هللا يضر



 هاتأف « امهب ىنتئا» : لاق « ءاملا هيف برشن بعقو «هضعب طسبنو هضعب سبلن سلح « یلب : لاق

 ‹ مهردب مهڏخآ انآ : لجر لاقف « ؟نیذه يرتشي نم» : لاقو هديب ةَ هللا لوسر امهذخأف امهب

 هايإ امهاطعأف نيمهردب امهذخآ انأ :لجر لاقف « اًنالث وأ نیترم « ؟مهرد یلع دیزی نم» : لاق

 رتشاو ‹ كلهأ ىلإ هذبناف اًماعط امهدحأب رتشا» : لاقو «يراصنألا امهاطعأف نيمهردلا ذخأو

 الو عبو بطتحاو بهذا» : لاق مث هديب ادوع ةه هللا لوسر هيف دشف هب هاتأف «هب يننئاف اًسأف رخآلاب

 ىرتشاف مهارد ةرشع باصأ دقو ءاجف عيبيو بطتحي لجرلا بهذف « اًموي رشع ةسمخ كتيرأ

 يف ةتكن ةلأسملا ءيجت نأ نم كل ريخ اذه ١ : ةا هللا لوسر لاقف « اًماعط اهضعببو اًبوث اهضعبب

 مد يذل وأ « عظفم مرغ يذل وأ عقدم رقف يذل : ةثالثل الإ حصت ال ةلأسملا نإ « ةمايقلا موي كهجو

 . ارصتخم يئاسنلا

 هباتك يف يليقعلا هفعضو « حص دقو: - هللا همحر - فنصملا لوقي فيك :تلق نإف

 لوهجم هيف :ناطقلا نبا لاق « يفنحلا ركب وبأو ءافعضلا يف يدزألا هركذ نالجع نب رضخألاو

 . هتلادع لقن ادحأ فرعأ ال

 رضخألاو حيحصلا نم نسحلا : ضعبلا دنعو « هنسح يذمرتلا هاور امل ثيدحلا اذه :تلق

 هنأ الولو هثیدح يذمرتلا نسحو ةعامج هنع یور یفنحلا ركب وبأو ‹يراخبلا هقثو نالجع نبا

 . هثيدح نسح امل هدنع ةت

 ؟ امهبحاص نذإ ريغب حدقلاو سلحلا ةي يبنلا عاب فيك :تلق نإف

 . رسعملا ىلع عيبي نأ مكاحلل زوجي : ليق :تلق

 . ارسعم ناك هنأ لقني مل : يذمرتلا لاق :تلق نإف

 ‹« تافلكتلا هذه ىلإ جاتحي ال : تلق « نيدلاك يهف هيلع ةبجاو هلهأ ةقفن تناك : تلق

 . ةحلصملا هجو ىلع فرصتيف ءاش اب هتمأ لاومأ يف فرصتلا هل زوجي ناك ايب يبنلاو

 عيبب ءاش اجب اوري مل « ملعلا لهآ دنع ثيدحلا اذه ىلع لمعلاو : يذمرتلا لاق : تلق نإف

 .[اًسأب] ثيراوملاو مئانغلا يف ديزي نم
 ثاريمالو ةمينغ ہنغ هډ صتخي ال كرتشم ىنعملاو دحاو بابلاو : ىبرعلا نبا لاق :ثلق

 . هنم حزني ملاذإ هتيب سلح نالف : لاقيو « ةرهمجلا يف اذك
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 وذ امهدحأ نيريغص نيك ولم كلم نمو : لاق . هنم عون هيلإ ةسام ةجاحلاو ءارقفلا عيب هنألو

 هيلع هلوق هيف لصألاو ءًاريبك امهدحأ ناك نإ كلذكو « امهنيب قرفي مل رخآلا نم مرحم محر

 : مالسلاو ةالصلا

 ىلإ هبحاصب يضفي ديدش يأ عقدم رقف ىنعمو « بارتلا وهو ءاعقدلا نم عقدم : هلوق
 .بارتلا

 ةمارغ نم ةمزال ةعلخ يذل يآ عظفم مرغ يذل وأ : هلوق « رقفلا لامتحا ءاوس وه : ليقو
 وهف رمألا عطقو عطقم وهف عطقي عطقأ دقو « عينشلا ديدشلا عظفملا : ريثألا نبا لاقو « ةلقشم
 ءلوتقملا ءايلوأ ىلإ اهيدؤي ىتح اهيف ىعسيف ةيد لمحتي نأ وه : عجوم مد يذل : هلوق ‹ عيطق

 . هلتق هعج ويف هنع لمحتلا لبق اهدؤي مل نإف

 ةيعاد ةجاحلا يأ :ش ( هيلإ ةسام ةجاحلاو ءارقفلا عيب) :م ديزي نم عيب نألو يأ :ش (هنالو) :م
 اذه لصف امنإو « هوركملا عيبلا نم يأ :ش (هنم عون) :م قاوسألا يف سانلا اهثراوتو « كلذ ىلإ
 ىنعمل لبق ركذاميف ةهاركلاو ‹ هيلع دوقعملا ىلإ عجار ىنعمل دعب ركذت نيدلا يف ةهاركلا نأ ال

 . ةفلتخم لوصأ اهلو ىتش لئاسم اهيف نأل ؛ لوألا فالخب قيرفتلا

 اذه نأل مدقتامعاذه لصف - هللا همحر- فنصملا نألو : -هللا همحر- يزارتألا لاقو

 هرصتخم يف - هللا همحر - يخركلا هركذ اذهلو « تادايزلاو لصألا يف ةدح ىلع باب هل عونلا

 .ةدح ىلع اًباب هل ركذي نأ یغبنی ناک هرکذ ام ىلع : تلق « ةدح ىلع باب يف

 ببس هوجو لوانتل یرتشا : لقي ملو ‹ كلم : لاقاغإ :ش ( نيكولمم كلم نمو : لاق) :م

 :ش (رخآلا نم مرحم محر وذ امهدحأ نيريغص) :م ءارشلاو ثرإلاو ةيصولاو ةبهلا لوبق نم كلما

 كلذ نوكي نأ قيرفتلاب هدارمو :ش (امهنيب قرفي مل) :م نيريبكلا يف هركي هنأل نيريغصلاب ديقو

 الأ « قيرفتلا هركي مل رخآلا كلم يف رخآلاو لجر كلم يف امهدحأ ناك اذإ هنأل «دحاو كلم يف
 وأ هبتاكم وأ ريغصلا هدلول رخآلاو « هل اكولم امهدحأ ناك ولو : «لماشلا» يف لاق ام ىلإ ىرت

 . قيرفتلا زاج هبراضم

 امهدحأ كلم يف امهدحأ لخدف ناريغص نادلو هل ناك اذإ : «يواحطلا حرش »يف لاق
 هرکیامکو : اًضيأ هيف لاقو « اًعيمجامهعيب كلي ناك نإو « امهدحأ عيبب سأب الف رخآلا

 . متانغلاو ثاريملا يف ةمسقلا يف قيرفتلا هركي كلذكف عيبلا يف قيرفتلا

 الإو :ش (ريبك) :م نيكولمملا دحأ يأ :ش ( امهدحأ ناك نإ) :م قرفي مل يأ :ش (كلذكو) :م

 يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق) :م عونلا اذه يف يأ :ش (هيف لصاألاو) :م اًريغص
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 يضر- يلعل ةي يبنلا بهوو «ةمايقلا موي هتبحأ نيبو هنيب هللا قرف اهدلوو ةدلاو نيب قرف نم »
 «؟ نامالغلا لعف ام» : هل لاق مث « نيريغص نيوخأ نيمالغ - هنع هللا

 . ٤ ةمايقلا موي هتبحأ نيبو هنيب هللا قرف اهدلوو ةدلاو نيب قرف نم) :م : ةي

 يبأ نع يلبحلا نمحرلا دبع يبأ نع هللا دبع نب نيسح نع يذمرتلا هاور ثيدحلا اذه :ش

 خلإ « ... قرف نم » : لوقي ةا هللا لوسر تعمس : لاق - هنع هللا يضر- يراصنألا بويأ

 . بیرغ نسح ثیدح : لاقو « هوحن

 نعانيور :« هرصتخم »يف - هللا همحر - يخركلا لاقو :- هللا همحر - يزارتألا لاقو

 « هتبحأ نيبو هنيب هللا قرف اهدلوو ةدلاو نيب قرف نم » : لوقي يب يبنلا تعمس : لاق بويأ يبأ
 ‹ «ةيافكلا»و «لماشلا» يف -هللا همحر- يقهيبلا ةمئألا سمش ثيدحلا ظفل ركذ اذکهو : لاق

 . ةبحألا ظفلب «ةيادهلا» بحاص ركذ نكلو < «حاضيإلا»و «عطقألا حرش »يف هرکذ اذکو

 ‹ يقهيبلاو « مكاحلاو «ء انركذامك يذمرتلا مهنم « ةبحألا ظفلب هوور نوثدحملا :تلق
 يف - هللا همحر- نيدلا نيز انخيش لاقو ٠ هضعب هدنسم يف دمحأو « ينطقرادلاو « يمرادلاو

 مألا نيب قيرفتلا حصي ال هنأ ىلع ثيدحلا مومعب - هللا همحر - دمحأ لدتسا : يذمرتلا حرش

 مكحلا لصحي له : اًضيأ لاقو « كلام نع مكحلا نبا ةياور وهو هوحنو عيبلا يف ريبكلا اهدلوو

 امهنيب قيرفتلا زوجي له دلولا عم ريغصلا دلولا كلذكو «بألل ةدجلا هيف لخدي وأ ةدلاولاب
 ‹ مألا مدع دنع مألاك ةدجلا نأب انباحصأ حرص بألل دحل او بألل ةدحجلا كلذك . هوحنو عيبلاب

 « مألا نيبو هنيب قيرفتلا مرح ناقيقر بأو مأ هل ناك نإف « بألا مدع دنع بآلاك دحل ا كلذكو

 نإف «مألا نيبو هنيب قيرفتلا زجي مل ةدجو مأ هل ناك ول كلذكو «بألا نيبو هنيب قيرفتلا زاجو

 . مارح هنأ حصألاف همأ نود هتدج عم عيب

 هنأ -هنع هللا يضر- يعفاشلا باحصأ دنع نيهجولا نم حيحصلل ةجح هيف : اًضيأ لاقو

 قحلا نأ ىلع ءاملعلا ضعب هانبو « اهدلو نيبو اهنيب قرفي نأ يف مألا نذإب قيرفتلا ميرحت لوزي ال

 نإو « اهنذإب قيرفتلا زاج ةدلاولا قحا ناك نإف ؟ ىلاعت هللا حل وأ ةدلاولا تحل وه له اذه يف

 . اهنذإب قيرفتلا كلام زوجو « تنذأ نإو قيرفتلا زوجي الف ىلاعت هللا قحل وأ دلولا قحل ناك

 «« ؟ نامالغلا لعف ام» : هل لاق مث نيريغص نيمالغ - هنع هللا يضر- يلعل ب يبتلا بهوو) :م

 مكاحلاو « (۲۹۸ ۲۹۷ /۳) ينطق رادلاو « (۱۲۸۳) يذمرتلاو « )١/ ٤٠٤( دنسملا يف دمحأ هاور :حیحص (۱)

 يبأ نع يلبحلا نمحرلا دبع يبأ نع يرفاعملا هللا دبع نب يبيح قيرط نم « )۱١١/۹( يقهيبلاو « )5/ ٠١(

 ريشك نب ءالعلا نع ديمح نب دلاخ قيرط نم اًضيأ يقهيبلا هاورو « مالک هيف ييحو . يراصنألا بويأ
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 نالو « «ددرا « ددرا »: يوريو «« كردأ كردأ » :- مالسلا هيلع- لاقف امهدحأ تعب : لاقف

 عنملاو « سانئتسالا عطق امهدحأ عيب يف ناكف هدهاعتي ريبكلاو ريبكلابو ريغصلاب سنأتسي ريغصلا
 . هيلع دعوأ دقو راغصلا ىلع ةمحرلا كرت هيفو . دهاعتلا نم

 هاوراذه :ش ( «ددرا «ددرا ١ : ىوريو « «كردأ كردأ :١ مالسلا هيلع لاقف ءامهدحأ تعب :لاقف

 نع بيبش يبأ نب نوميم نع ةبيتع نب مكحلا نع ةاطرأ نب جاجحلا نع ةجام نباو يذمرتلا
 لاقف ءامهدحأ تعبف نيوخأ كامالغ ةَ هللا لوسر يل بهو : لاق - هنع هللا يضر - يلع
 نسح ثيدح اذه : لاق مث . «هدر» : لاقف « هتربخأف « كامالغ لعف ام يلع اي» : 34 هللا لوسر
 يف مجامحل ا يف لتق هناف اًيلع كردي مل بيبش يبأ نب نوميم : «هننس » يف دواد وب لاقو «بيرغ
 . نامو ثالث ةنس

 نع ةبيتع نب مكحلا نع ةبعش نع «هكردتسم» يف يف مكاحلاو « «هننس» يف ينطقرادلا جرخأو

 عيب ينرمأف يبس ةي يبنلا ىلع مدق : لاق - هنع هللا يضر - يلع نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع
 امهو امهمجتراو امهكردأ : لاقف « هتربخأف ايلي يبنلا تيتأ مث < « امهنيب تقرفو امهتعبف نيوخآ
 . هاجرخي ملو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص : مكاحلا لاقو « امهنيب قرفت الو ءاعيمج

 قيرفتلا ىفف ءاًضيأ ريبكلاب سنأتسيو يأ :ش ( ريبكلابو ريغصلاب سنأتسي ريغصلا نألو) م

 هرکی ال اغلباذٍإف ‹ ةيراحلا ضحت وأ « مالغلا غلبي ملام هرکیف شاحيإلا ةدايزو سنألا لاوز
 نم ةئشانلا ةقفشلا رابتعاب هجئاوحب موقي يأ ريغصلا دهاعتي يأ :ش (هدهاعتي ريبكلاو) :م قيرفتلا
 راغصلا ىلع ةمحرلا كرت هيفو دهاعتلا نم عنملاو سانئتسالا عطق امهدحأ عيب يف ناكف) :م ةبارقلا برق
 : ثيداحأ هيفو ءةمحرملا كرت ىلع يأ :ش (هيلع دعوأ دقو

 : لاق -هنع هللا يضر- صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم دواد وبآ هاور ام :اهنم

 . "«انم سيلف انریبک قح فرعیو انریغص محري مل نم » : ب هللا لوسر لاق

 - يلع نع بيبش يبأ نب نوميم نع ةاطرأ نب جاجحلا نع ةملس نب دامح قيرط نم يذمرتلا هاور :حیحص (۱)

 وبأ هاورو بيبش يبأ نب نوميم نع مكحلا نع جاجحلا قيرط نم < ۷٥۹( /۲) ةجام نباو . -هنع هللا يضر

 نيب قرف هنأ ظفلب هنكلو . يلع نع نوميم نع مكحلا نع نمحرلا دبع نب ديزي قيرط نم (۲۹۷۹) دواد
 مكحلا نع ةبعش قيرط نم ء(١٠ /۲) مكاحلاو « ٦١( /۳) ينطقرادلا هاورو « ثيدحلا . . . اهدلوو ةيراج

 هيف فيعض لوألا دانسإلاو :تلق . اعوفرم -هنع هللا يضر- يلع نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع ةبيتع نبا
 دانسإ يناشلا دانسإلاو . هنم عمسي مل هنإف يلعو نوميم نيب عطقنمو « نعنع دقو سلدم ةاطرأ نب نب جاجحلا

 . ملعأ هللاو . ةحصلا ةياغ يف ثلاثلا دانسإلاو . يلعو نوميم نيب عاطقنالا الول حيحص

 دبع نع رماع نبا نع حيجن يأ نبا قيرط نم « ۳۲١( /۲) ةمحرلا باب « بدألا» يف دواد وبأ اور :نسح ()
 =ربلا يف يذمرتلا هاورو .لوبقم وهو رماع نب نمحرلا دبع هيفو . اعوفرم امهنع هللا يضر ورمع نب هللا
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 ‹ مرحم ريغ بيرق الو بيرق ريغ مرحم هيف لخدي ال ىتح حاكنلل ةمرحملا ةبارقلاب لولعم عنملا مث

 ىلع رصتقبف سايقلا فالخب درو صنلا نأل ‹ امهنيب قيرفتلا زاج یتح ناجوزلا هيف لخدي الو

 « هدروم

 -هنع هللا يضر- ةمركع نع يذمرتلا هاور - امهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح : اهنمو

 . اعوفرم

 . هوحن اعوفرم اًضيأ يذمرتلا هجرخأ - هنع هللا يضر - سنأ ثيدح : اهنمو

 سیل » : اعوفرم سنأ نع هدنسم يف - هللا همحر - يلصوملا ىلعي وبأ هاور ثيدح : اهنمو

 .  انریبک رقویو انریغص محري مل نم انم

 نوکي نب :ش (حاكنلل ةمرحملا ةبارقلاب لولعم) :م قيرفتلا نم عنملا يأ :ش ( عنملا مئ) :م

 . تالاخلاو لاوخألاو تامعلاو

 بألا ةأرماكو عاضرلا نم تخألاك مرحم هيف لخدي الو أ :ش ( مرحم ریغ بیرق الو) :م

 درو صنلا نأل امهنيب قيرفتلا زاج ىتح ناجوزلا ) :م قيرفتلا نم عيبملا يف يأ :ش ( هيف لخدي الو) :م
 ( هدروم ىلع رصتقيف) :م ءاش فيك هكلم ىف كلاملا فرصتي نأ سايقلا نإف :ش ( سايقلا فالخب

 . حاكنلل ةمرحملا ةبارقلا وهو صنلا دروم يأ :ش

 ؟ دوجوم ,قيرفتلاب ةدهاعم لا عطق وه ىنعملاو < سايقلا فالخ ىلع نوكي فيك :تلق نإف

 ةجاحل عرش ملسلا نإف « سايقلا فالخ ىلع نوكي ال هنآ ىلع لدي ال ىنعملا دوجو : انلق

 ةبارقلاب الولعم قيرفتلا عنم ناك ول : ليق اذك «سايقلا فالخ ىلع عرش كلذ عمو « سيلاغملا

 . اهدوجو عم عضاوم يف زاج دقو « ةلعلا هذه دوجو دنع قيرفتلا زاج امل حاكنلل ةمرحلا

 عيبب سأب الو «هربد نأب هعيبي نأ ىلوملل نكي ال لاحب نيكولمملا دحأ ناك اذإ ام : اهدحأ

 . قيرفتلا لصح نإو انه عيبلا لحم وه يذلا

 عيبلا عنم هل نأ عم ةيانجلا يلو ىلإ ىلوملا هعفدي نأ سأب الف « امهدحأ ىنج اذإ ام : يناثلاو

 . ءادفلا رايتخاب

 نبإ ةنعنع هيفو . هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع قاحسإ نب دمحم قيرط نم « ۱٤( /۲) ةلصلاو=

 هيو . اعوفرم سابع نبا نع ةمركع نع ميلس يبأ نب ثيل نع كيرش قيرط نم اًضيأ هاورو . قاحسإ

 . بفيعض وهو يدوألا هللا دبع نب يبرز هيفو سنأ ثيدح نم اًضيأ هاورو . نافیعض امهو ثيلو كيرش

 . باذك وهو ةيطع نب فسوي هيفو سنأ ثيدح نم هدنسم ىف ىلعي وبا هاور
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 هريغل رخآلاو هل نيريغصلا دحأ ناك ول ىتح « انركذ امل هکلم يف امهعامتجا نم دب الو

 . هتميق ءادأب عملا ةيالو ىلوملل نأ عم هيف عابي نامأ لام كلهتسا ول ام : ثلاثلاو

 .هركي ال انه اهو « ءارشلاب قيرفتلا هركي عيبلاب قيرفتلا هركي عضوم

 رحأ بي نأ كلامللف ريغ مهدحأو لجر دب ينة وسخ تها ناك راه : سماخلاو

 "لرز رهط یف ياا كسم هری لف يع امهدحایدجوو اممارتشا لام : سداد

 نع جارخإلا رابتعاب قيرفتلا عقيف لام ريغ وأ لام ىلع هقتعأ امهدحأ ناك ولام : عباسلاو
 . كلا

 ىضرو هرايتخاب هعیب زوجي قهارم ریغص دلو اهلو « ةمأ لجر دي يف ناك ول هنأ : نماثلا

 نم هانعنم ولف «كولمملا ررض رابتعاب قيرفتلا زوجي مل اغإ هنأ : لوألا نع باوجلا امأ : انلق

 مزلي الئل ىلوأ ىلوملا نع ررضلا يفنف ‹ نيررضلا ضراعتو « هيف ىلوملل ررضلا حل رخآلا عيب

 ررضو «برحلا راد ىلإ امهنيب يبرحلا بهذل هنم ملسملا ءارش زجي ملول هنأ : عبارلا نعو
 نم رهاظلا ذإ لتقلاو نمألا ةيضرعلف ايندلا يف امأ « ةرخآلاو ايندلا يف تباث برحلا راد يف هداسف
 . رهاظف ةرخآلا ررض امأو « مهنيد ىلع ناك مهراد يف ًأشني نم لاح

 . اًضيأ هركي هنأ -هللا همحر- فسوي بأ نع ةياور هيف نأ عم « هجئاوحب موقيو

 . يناثلا نع باوجلاب : سداسلا نعو

 راص قتعملا وأ بتاكملاذإ « هوجولا لمكأب عمجلا نيع وه قاتعإلاو ةباتكلا نأ : عباسلا نعو

 . هرومأ دهاعتيف هوخأ راد ام ثيح وه روديف « هسفنب قحأ

 .زوجيف ررضلا قبي مل قيرفتلاب ايضر امل هنأ : نماثلا نعو

 :ش (انركذ امل هكلم يف) :م نيريغصلا نيكولمملا عامتجا يأ :ش (امهعامتجا نم دبالو) :م

 هل نيريغصلا دحأ ناك ول ىتح) :م « اهدلوو ةدلاو نيب قرف نم » :- مالسلا هيلع -هلوق ىلإ هب راشأ

 لوانتي اًقلطم ريغلا ظفل نأل ءرهظألا وهو هريغل ريغل رخآلاو « خسنلا ضعب ب يفو : :ش (هریغل رخآلاو

۲۰ 



 هعيبو ةيانج لاب امهدحأ عفدك هب سأب ال قحتسم قحب قيرفتلا ناك ولو « امهنم دحاو عيبب ساب ال

 هل هرك قرف نإف : لاق . هب رارضإلا ال هريغ نع ررضلا عفد هيلإ روظنملا نأل ؛ بيعلاب هدرو نيدلاب

 يف زوجيو ةدالولا ةبارق يف زوجي ال هنأ -هللا همحر- فسوي ىبأ نعو «دقعلا زاجو كلذ

 عيبلا يف الإ نوكي ال درلاو كاردإلاب رمألا نإف انيور امل كلذ عيمج يف زوجي ال هنأ هنعو .اهريغ

 . دساأفلا

 اغإ قيرفتلا نأل نيروكذملا نينثالا نم يأ :ش (امهنم دحاو عيبب سأب ال) :م كلاملا ريغ وه نم لك

 . نينثا كلم يف ال دحاو كلم يف ققحتي

 لثمو قيرفتلاب يأ :ش ( هب ساب ال قحتسم) :م قح ببسب يأ :ش (قحب قيرفتلا ناك ولو) :م
 نأب :ش (نيدلاب هعيبو) :م هعفدف امهدحأ ىنج نأب :ش (ةيانجل اب امهدحأ عفدك) :م :هلوقب كلذل

 نأب :ش (بیمعلاب هدرو) :م هل لام الو كلاملا ىلع نيدلا بجو وأ هنيد هب طاحأو اًتوذأم ناك

 يف :ش (هيلإ روظنملا نأل) :م :هلوقب للعو « دقعلا دنع رهظي مل بيع امهدحأب ناكو امهارتشا

 ريغصلاب يأ :ش (هب رارضإلا ال) :م ريغصلا ريغ نع يأ :ش ( هريغ نع ررضلا عفد) :م قيرفتلا عنم

 عفد طرش نم سيلو ريغصلا نع ررضلا عفدل هنع يهن امنإ قيرفتلا نأ : مالكلا لصاحو

 رارضلا قحلا ءافيإ نم عنملاف ىح امهدحأب قلعت اذإف « هريغب ررضلا قاحلإ صخش نع ررضلا

 نم مك هنأل هيلإ تفتلي الف قحتسم قحل اتمض ريغصلاب رارضإلا لصح اغإو «قحلا بحاصب
 . ادصق تبث الو اتمض تبثي ءيش

 ةهاركلا :ش (دقعلا زاجو كلذ هل هرك قرف نإف) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 لاق هبو زوجي - هللا امهمحر - دمحمو « ةفينح يبأ دنعف « فالخ زاوجلا يفو عامجإلاب

 :م قيرفتلا نأ يأ :ش (هنآ - هللا همحر- فسوي يبأ نعو) :م لوق يف - هنع هللا يضر - يعفاشلا

 - هنع هللا يضر- يعفاشلا لاق هبو « نيدولوملاو نيدلولا يف يأ :ش (ةدالولا ةبارق يف زوجي ال)

 يبأ نع يأ :ش (هنعو) :م نيدولوملاو نيدلاولا ريغ يأ :ش (اهريغ يف زوجيو) :م حصألا يف

 ةبارق يف يأ :ش (كلذ عيمج يف زوجي ال) :م قيرفتلا نأ يأ :ش (هنأ) :م - هللا همحر - فسوي

 لوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيور امل) :م -هللا مهمحر- دمحأو نسحلاو رفز لاق هبو « اهريغو دالولا

 هلوق وهو :ش ( كاردإلاب رمألا نإف) :م رم دقو امهدحأ تعب : ثيدحلا يف -هنع هللا يضر- يلع

 . كردأ :روكذملا ثيدحلا يف -مالسلا هيلع-

 (دسافلا عيبلا يف الإ نوكي ال) :م ددرا « ددرا یوریو : هلوق يف درلاب لوقلا يأ :ش (درلاو) :م

 ‹ريغص امهيف مرحم محر يذ نيب قرفي نأ دحأل يغبني الو :- هللا همحر - يواحطلا لاقو :ش

 - دمحمو فسوي وبأ ناكو « عيبلا خسفي الو « كلذ هركي ناك - هللا همحر - ةفينح ابأ نإف
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 « مايتسالا ةهارك هباشف رواجم ىنعمل ةهاركلا اغإ ‹ هلحم يف هلهأ نم ردص عيبلا نكر نأ امهلو

 هنأ حص دقو « صنلا هب درو ام ینعم يف سیل هنال ؛ امهنیب قیرفتلاب سأسب الف نیریبک اناک نإ
 . نيتخأ نيتمأ اتناكو « نيريسو ةيرام نيب قرف

 . عيبلا ناخسفي الو كلذ ناهركي - هللا همحر

 ناك اذإ : يبصلا يف لاق- هللا همحر - ادمحم نأ ريغ يغصلا غلبي ىتح هيف مكحلا كلذكو

 عم ريغصلا سابتحاو كلذ نم دحاو عيبب ساب ال هنإف ناتلاخ وأ ناتمع وأ ناتخأ وأ ناوخأ
 دقو ‹« یرتامک فسوی يبأ عم - هللا همحر - دمحم لوق ركذ دقو « يواحطلا ظفل اذه ءرحخألا

 . فنصملا هركذ امك ةفينح يبأ عم دمحم لوق هرصتخم يف - هللا همحر - يحخركلا ركذ

 (هلهأ نم ردص عيبلا نكر نأ) :م - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش (امهلو) :م

 ىنعمل ةهاركلا امنإو) :م ةيلاملا وهو :ش (هلحم يف) :م اًقاضم هنوك لاح غلابلا لقاعلا وهو :ش

 موس ىلع موسلا يأ :ش (مايتسالا ةهارك هباشف) : :م قيرفتلاب ةلصاحلا ةصخرلل وهو :ش (رواجم

 امهدحأ نم عاب نمم رخآ عيب , وأ ةلاقإلا بلط ىلع لومحم ثيدحلاو « دساف ال هوركم هنإف هيخأ

 درو ام ینعم نأل رش (سسلا هپ درو ام یتعم یف سیل نال امهنی قیرفتلاب ساب الف نیرییک انک ناو م

 . سانئتسالا عطق قيرفتلا نأ وه عرشلا هب

 نيب قرف) :م ب يبنلا نأ يأ :ش (هنأ حص دقو) :م نيريبكلا يف اذه سيلو دهاعتلا كرتو
 نب هللا دبع ثيدح نم هدنسم يف رازبلا هاور ام اذه نايب :ش (نيتخأ نيتمأ اتناكو نيريسو ةيرام

 امأف ءاهبكري ناك ةلغبو نيتيراج اب هللا لوسرل يطبقلا سقوقملا ىدهأ : لاق هيبأ نع ةديرب
 ىرخألا امأو «ميهاربإ مأ ةيرام يهو - هللا همحر- ميهاربإ هل تدلوف اهارستف نيتيراجلا ىدحإ
 . ناسح نب نمحرلا دبع مأ يهو - هنع هللا يضر- تباث نب ناسحل ي هللا لوسر اهبهوف

 نب نمحرلادجع نع يرحزلا نع هةوبنلا لئالد٣ يف احسا نبا قير نم يقهلا جرح د

 عم هل یدهأو لک يدا ىلإ هجرخمو هلا نحو « ابطاح مرکآو باتکلا لبقف « باتک

 اهبهوف ىرخألاامأو « ميهاربإ مأامهادحإ « نيتيراجو ةجورسم ةلغبو « ةوسك بطاح

 ةنييع نب نايفس انث دايز نب دمحم انثدح : لاق هدنسم يف رازبلا هاور : (۳۸ )٤/ ةيارلا بصن يف يعليزلا لاق (۱)
 دايز نب دمحم هيف مهو ثیدح اذه : لاق مث « ًاعوفرم . هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع رجاهملا نب ريشب انث

 اذه ىور نكلو . رجاهملا نب ريشب نع هدنع سيل ةنييع نباو « رجاهملا نب ريشب نع ةنييع نبأ نع هاورف
 نب متاحو « نيل هيف رجاهملا نب ريشب : تلق . مثهد نب مهلدو ليعامسإ نب متاح رجاهملا نب ريشب نع ثيدحلا
 . ملعأ هللاوةياورلا هذه حصت الف مهو ابر قودص ليعامسإ
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 نب ورمع ةفيلخ ناك يذلا مهج نب ايركز مأ يهو « يدقعلا سيق نب مهجل ةي هللا لوسر
 . "دارت امك رازبلا هاور ال فلاخمو لسرم اذهو « ىهتنا « رصم ىلع صاعلا

 : لاق ةعتلب يبأ نب بطاح ىلإ هدانسإب اًضيأ يقهيبلا هاور رخآ ثيدحب امهنيب عمحلا نكلو

 يف ينلزنأف ةي هللا لوسر باتكب هتئجف ةيردنكسإلا كلم سقوقملا ىلإ ةا هللا لوسر ينشعب

 ىلإ كعم اهب ثعبأ اياده هذهو : لاق نأ ىلإ هتقراطب عمج دقو يلإ ثعب مث هدنع تمقأف هلزنم

 ةدحاوو يب هللا لوسر نبا ميهاربإ مأ : نهنم راوج ثالث ةي هللا لوسر ىلإ ىدهأف دمحم

 تباث نب ناسحل اهبهو ةدحاوو «يودحلا ةفيذح نب مهج يبأل - مالسلاو ةالصلا هيلع - اهبهو

 : ليقو « ةفيذح نب رماع همسا ليق : لاقو «باعيتسالا» يف رمع وبأ هركذ مهج وبأ : تلق

 هللا يضر- ةيواعم ةفالخ رخآ يفوت « اب يبنلا بحصو حتفلا ماع ملسأ ةفيذح نب ديبع

 نب دبع نب سيق نب مهج : لاقو « باعيتسالا يف اًضيأ هركذف سيق نب مهج امأو .-هنع
 تيفوتو « هتأرما عم ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه : لاقو . رادلا دبع نب فانم دبع نب ليبحارش

 . كانه هتأرما

 يبأ يف الو « ةيراجلا هايإ - مالسلاو ةالصلا هيلع - يبنلا ةبه ةيضق ىلإ ضرعتي ملو

 اذكو ةلمهملا نيسلا باب يف باعيتسالا يف- هللا همحر - رمع وبأ اهركذ ديقف نيريس امآو «مهج

 . وهس هنأ رهاظلاو ‹ نيسلا ىلع طقن ثالثب يزارتألا اهركذو ةباحصلا ديرجت يف يبهذلا اهركذ

E e e 

 . ئراقلا نمحرلا دبع نع يرهزلاانثدح : لاق قاحسإ نبا قيرط نم )٤/ ۳۹١( لئالدلا يف يقهيبلا هاور (1)

 . ًالسرم
 نب ديز نبا نمحرلادبع انثدح : لاق نمحرلا دبع نب ميهاربإ قيرط نم (۳۹۹ )٤/ لئالدلا يف يقهيبلا هاور (۲)

 .ًاعوفرم ةعتلب يبأ نب بطاح هدج نع هيبأ نع بطاح نب نمحرلا دبع نب ىيحي انثدح : لاق هيبأ نع ملسأ
 . نيتي راجلا ثيدح يف تاياورلا حصأ يه ةياورلا هذه لعلو فيعض ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع : تلق
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 ةلاقإلا باب
 موي هترثع هللا لاق هتعیب مدان لاقأ نم» : يب هلوقل لوألا نمشلا لثمب عيبلا يف ةزئاج ةلاقإلا

 لقأ وأ هنم رثكأ طرش نإف « امهتجاحل اًعفد هعفر ناكلميف امهقح دقعلا نألو « « ةمايقلا

 (ةلاقإلا باب) :م

 بلسلل ةزمهلاو لوقلا نم قتشم ةلاقإلا : ليق « ةلاقإلا ماكحأ نايب يف باب اذه : يأ :ش
 ...Sl 1 قباسلا لوقلا لازأ ينعي ىكشأك

 « هعفرو هخسف وهو ةلاقإ عيبلا هتلقأو ءايلا عم فاقلا يف « حاحصلا» يف اهركذ يرهوجلاو

 يذلا نيبو بابلا اذه نيب ةبسانملاو « خسف ةلاقإو البق عيبلا لاقأ : لاق «ةغللا عومجم» يف ركذو
 اهب اًصاخ اًقلعت ةلاقإلل ناك خسفلاب ناك ال هوركم او دسافلا عيبلا ثيح نم صالخلا نأ يه هلبق
 . اهبقع ركذف

 يف -هللا مهمحر- ةعبرألا ةمئألل فالح ال :ش (لوألا نمثلا لثمب عيبلا يف ةزئاج ةلاقإلا) :م

 يذلا ثيدحلا اهزاوج ىلع ليلدلاو «يتأيام ىلع عيب وأ خسف اهنأ مهفالخ نكلو ةلاقإلا زاوج

 اًعفد هعفر امهل ناكف امهيضارتب دقعنا دقو نيدقاعتملا قح دقعلاو دقعلا عفر ةلاقإلا نألو يتأي

 هللا لاقأ هتعيب اًمدان لاقأ نم) :م : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقل يأ :ش ( يب هلوقل) :م ةجاحلل
 نع حلاص يبأ نع شمعألا نع ةجام نباو دواد وبأ هجرخآ ثيدحلااذ» :, ,ڈ (ةمايقلا موي هترثع
 ‹ ٠ هترثع هللا لاقأ هتعيبب املسم لاقأ نم » : اب هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر- ةريره يبأ

 حيحص : لاقو «کر دتسم» يف مکاحلاو هحیحص يف نابح نبا هاورو « ةماقلا موي ةجام نبا داز

 دنع اًمدانو مكاحلا نود ةمايقلا موي: هيف نابح نبا لاقو هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع
 . ىقهيبلا

 عقو يذلا دقعلا عفر يأ :ش (هعفر ناكلميف امهقح) :م عيبلا دقع يأ :ش ( دقعلا نألو) :م

 نإف) :م هعفر كليب قح هل ناك نم لك نأل :ش (امهتجاحل) :م عفدلا لجأل يأ :ش (اعفد) :م امهنيب
 :م لوألا نمشلا نم لقألا طرش وأ يأ :ش (لقأ وأ) :م لوألا نمشلا نم يأ :ش (هنم رثكأ طرش

 يف مكاحلا هاورو ٠٠٠( /۲) عويبلا يف ةجام نباو ١١١( /۲) *ةلاقإلا لضف باب » عويبلا يف دواد وبأ هاور (۱)
 . ًاعوفرم ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا قيرط نم (۲۷ / ٦۲ عويبلا يف يقهيبلاو ٠١( /۲)كردتسلملا
 لاقأ هتعيب ًامدان لاقأ نم» : ظفلب ۲٤۳( /۷) نابح نبا هاورو نیخیشلا طرش ىلع حیحص : مکاحلا لاقو

 . ًاعوفرم ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع كلام نع يورفلا قاحسإ ثيدح نم وهو . « ةمايقلا موي هترثع هللا
 . نسح هدانسإو
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 يف ديدج عيب نيدقاعتملا قح يف خسف ةلاقالا نأ لصألاو « لوألا نمثلا لم دريو لطاب طرشلاف

 - فسوي يبأ دنعو « ةفينح يبأ دنع اذهو « لطبتف ًاخسف هلعج نک ال هنأ الإ « امهریغ قح

 دنعو . لطبتف نكي ال هنأ الإ ٠ اخسف لعجيف ًاعيب هلعج نكمي ال هنأ الإ عيب وه -هللا همحر
 . لطبتف نكمي ال هنأ الإ « عيب لعجيف اخسف هلعج رذعت اذإ الإ خسف وه -هللا همحر -دمحم

 ةلاقإلا -هنع هللا يضر- يعفاشلا دنعو «عئابلا نم نمشلا در طقسي الو :ش (لطاب طرشلاف)

 نمثلا لثم) :م عئابلا يأ :ش (دريو) :م ًالطاب روكذملا طرشلا ناك اذإو «لاح ىلع نمثلاو ةدساف

 . هيلع دقعلا عقو يذلا :ش (لوألا

 عيمج يف :ش ( نيدقاعحملا قح يف خسف ةلاقإلا نأ) :م بابلا اذه يف يآ :ش (لصألاو) :م

 ةلاقإلا يأ :ش (دیدج عیب) :م ضوبقم ريغ وأ ضوبقم « لوقنم ريغ وأ عيبملا ناك ًالوقنم لاوحألا

 مث ةعفشلا عيفشلا ملسف اراد عاب اذإ اميف عيفشلل ةعفشلا بجت اذهلو :ش ( امهریغ قح يف) :م عيب

 ديدج يه لب ضبقلا لبق هنوكل زاج امل اعيب ةلاقإلا تناك ولو « عئابلا كلم ىلإ عيبملا داعو لياقت

 دعب ةعيبملا تدلو اذإ امك ةلاقإلا يأ :ش (لطبتف اخسف هلعج نكي ال هنأ الإ) :م امهريغ قح يف

 . عرشلل اًقح دقعلا خسف عنمت ةلصفنملا ةدايزلا نإف ادلو ضبقلا

 :ش ( عيب وه - هللا همحر - فسوي يبأ دنعو ةفينح يبأ دنع) :م هلك روكذم لا يأ :ش (اذهو) :م

 لصألا ىف ةلاقإلا ظفل نأ ىلإ رظنلاب وأ روكذملا رابتعاب ريمضلا ركذ اغنإو « عيب ةلاقإلا يآ

 «اخسف لعجيف) :م ضبقلا لبق لوقنملا يف الياقت اذإ امك :ش ( اعيب هلعج نكي ال هنأ الإ) :م ردصم

 ةعيبملا ضورعلا يف لياقت اذإ امك ةلاقإلا يأ :ش (لطبتف) :م اخسف هلعج يأ :ش (نكم ال هنأ الإ

 نأل « لوألا نمشلا سنج فالخ ىلع ضبقلا لبق لوقنملا يف الياقت وأ « اهكاله دعب مهاردلاب

 . رخآ اًتمثايمس دقو لوألا نمثلاب نوكي خسفلاو زوجي ال ضبقلا لبق لوقنملا عيبملا عيب

 لعج رذعت اذإ الإ يأ :ش (اخسف هلعج رذعت اذإ الإ «خسف وه - هللا همحر- دمحم دنعو) :م

 ضبقلا دعب الياقت وأ ةلصفنملا ةدايزلا دعب لوألا نمئلاب ضبقلا دعب الياقت نأب ءاخسف ةلاقإلا دقع

 عيب ةروص يف امك اًعيب هلعج يأ :ش (نكم ال هنأ الإ اًعیب لعجيف) :م لوألا نمثلا سنج فالخب

 .هلاح ىلع دقعلا ىقبيو ةلاقإلا يأ :ش (لطبتف) :م اهكاله دعب مهاردلاب ضورعلا

 ظفلب لعج اذإ امأ « ةلاقإللا ظفلب خسفلا لصح اذإ اميف مهنيب فالخلا اذه : «ةريخذلا» يفو

 اذإ :« زيجولا حرش» يفو ءاَعيب لعجت نأ نكمأ نإو اَعيب لعجت ال اهنإف درلا وأ ةلدابملاو ةخساغملا

 يفو « ةلاحم ال خسف وهف انخسافت الاق اذإ امأ « عيب وأ خسف نالوق هيف ةلاقإلا ظفلب ةلاقإلا تناك

 خسفو ضبقلا دعب عيب ةلاقإلا نأ ىرخأ ةياور- هللا همحر - ةفينح يبأ نعو : «عطقألا حرش»

 ۰ . هلبق



 اذإو ‹ هتيضق هيلع رفويف يترثع ينلقأ لاقي هنمو « عفرلاو خسفلل ظفللا نأ -هللا همحر- دمحم

 ةلدابم هنأ فسوي يبألو ‹ ثلاشلا قح يف عيب هنأ ىرت الأ « عيبلا وهو هلمتحم ىلع لمحي رذعت

 هب تبشتو بيعلاب درتو ةعلسلا كالهب لطبت اذهلو ‹ عيبلا دح وه اذهو « يضارتلاب لاملاب لاملا
 امك خسفلاو عفرلا نع ئبني ظفللا نأ -هللا همحر- ةفينح يبألو . عيبلا ماكحأ هذهو ةعفشلا

 دنع هيلع لمحيل دقعلا ءادتبا لمتحي الو « ةيقيقحلا اهتايضتقم يف ظافلألا لامعإ لصألاو ءانلق

 ثلاثلا قح يف عيب هنوكو « نالطبلا نيعتف هدض لمتحي ال ظفللاو « هدض هنأل هرذعت

 ىلع عيب ةلاقإلا : لاق هنأ - هللا همحر - فسوي يبأ نع يورو : «يواحطلا حرش يفو

 - هللا همحر- دمحمل) :م هعيب زوجي ال هنأل ضبقلا لبق لوقنملا يف ةلاقإلا لطبأ هنآ ىتح لاح لك

 (يترثع ينلقأ :لاقي هنمو) :م ةغللا يف ينعي :ش (عفرلاو خسفلل) :م ةلاقإلا ظفل يأ :ش (ظفللا نأ

 هعوضوم نم هاضتقا ام يأ :ش (هتيضق) :م ظفللا ىلع يأ :ش (هيلع رفويف) :م اهعفرا يأ :ش

 . يوغللا

 اذهلو « زاجملا قيزطب :ش ( عيبلا وهو هلمتحم ىلع لمحي) :م خسفلا يأ :ش ( رذعت اذإو) :م
 :م :هلوقو «ءاغلإلا نع لقاعلا مالكل ةنايص عيبلا ىلع لمحي اغإو « ثلاثلا قح يف اًَعيب تناك

 :م هايإ ظفللا لامتحا وهو زاجملا قيرطب خسفلا رذعت دنع اًعيب ةلاقإلا نوكل حضوت :ش (ىرت الأ)

 نأ يأ :ش (هنأ فسوي يبألو) :م عيفشلا وهو :ش (ثلافلا قح يف عيب) :م ةلاقإلا نأ يأ :ش (هنآ)

 وه) :م يضارتلاب لاملاب لاملا ةلدابم وهو روكذملا يأ :ش ( اذهو يضارتلاب لاملاب لاما ةلدابم) :م ةلاقإلا

 طرشب ةلافكلا لعجت اذهلو « ظافلألل ال يناعملل ةربعلا نأل ةلاقإلا ظفلب اظفلت نإو :ش (عيبلا دح

 . ةلافك ةءاربلا مدع طرشب ةلاوحلاو ةلاوح لصألا ةءارب

 (لطبت) :م عيبلا دح وه يذلا يضارتلاب لاملاب لاملا ةلدابم ةلاقإلا نوكلو يأ :ش (اذهلو) :م

 ماكحأ هذهو ‹ ةعفشلا هب تبثتو) :م عيبلا يف امك :ش (بيعلاب درتو ةعلسلا كالهب) :م ةلاقإالا يأ :ش

 تلمحف ادساف ناك عيبلا ىلع تلمح ول ضبقلا لبق لوقنملا نأ الإ اعيب ةلاقإلا نوكتف :ش (عيبلا

 . ةحصلا ىلع امهمالكل ًالمح خسفلا ىلع

 امك خسفلاو عفرلا نع ئنبي) :م ةلاقإلا ظفل يأ :ش (ظفللا نأ -هللا همحر- ةفينح يبألو) :م

 اهتايضتقم يف ظافلألا لامعإ لصألاو) :م عفرلاو خسفلل ظفللا نإ :هلوق ىلإ هب راشأ :ش (انلق

 ٠م ةلاقإلا يآ :ش (لمتحي الو) :م لطب الإو نكمأ نإ زاجملا ىلإ ريص رذعت اذإف :ش (ةيقيقحلا

 :م دقحعلا نأل يأ :ش (هنأل هرذعت دنع) :م اًزاجم دقعلا ىلع يأ :ش (هيلع لمحيل دقعلا ءادتبا)

 زوجي ال رخآلل نيدضلا دحأ ةراعتساو :ش ( هدض لمتحي ال ظفللاو) :م عفرلا دض يأ :ش (هدض)

 . ةلاقإلا نالطب يأ :ش ( نالطبلا نيعتف) :م كلذك ناك اذإف « هعضوم يف فرع امك

 ولو «ثلاثلا قح يف ديدج عيب ةلاقإلا : لاقي امع باوج :ش (ثلاثلا قح يف اًعيب هنوكو) :م
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 ىلع امهل ةيالو ال ذإ ‹ ةغيصلا ىضتقم ال كلملا وهو عيبلا مكح لثم هب تبثي هنأل ؛ يرورض رم
 ىلع خسفلا رذعتل ‹ لوألا نمفلا ىلع ةلاقإلاف رثكألا طرش اذإ : لوقن اذه تبث اذإ « امهريغ

 ةدسافلا طورشلاب لطبت ال ةلاقإلا نأل ؛ طرشلا لطبيف لاحم اتباث نكي مل ام عفر ذإ ؛ ةدايزلا

 ‹ عفرلا يف اهتابثإ نكي ال امأ « ابرلا ققحتيف دقعلا يف اهتابثإ نكمي ةدايزلا نأل ‹ عيبلا فالخب

 وه يذلا ثلاثلا قح يف اعيب ةلاقإلا نوك نأ باوجلا ريرقت « كلذ نكي مل عيبلا لمحي مل

 سيلو ظفللا رابتعاب ال مكحملاو « ةرورضلا قيرطب اًعيب هتوبث ينعي :ش (يرورض رمأ) :م عيفشلا

 لثم هب تبثي هنأل) :م كلذك سيلاذهو « ةغيصلا هيضتقت تباث زاجملاب تباثلا ذإ زاجملا قيرطب
 نيدضلا توبث عانتمال امهنود ثلاث قح يف هبجوم رهظ لدبب عئابلل :ش ( كلملا وهو عيبلا مكح

 وهو ةغيصلا ربتعت ال ينعي ةغيصلا ال ثلاثلا يف مكحلا ربتعا كلذك ناك اذإف «دحاو لحم يف

 نم كلملا لاوزو ادصق كلما تابثإل عضو عيبلا نأل :ش ( ةغيصلا ىضتقم ال) :م : هلوق ىنعم

 دحاو لكل تبشيف هتارورض نم كلملا توبثو هلاطبإو كلملا ةلازإل تعضو ةلاقإلاو هتارورض

 نأل ‹ نيدقاعتملا قح يف ةغيصلا بجوم ربتعاف ةعيابملا يف تبث امك هبحاصل ناك اميف كلم ا امهنم

 وهو امهريغ قح يفامهل ةيالو الو ءامهريغ قح يف مكحلا ربتعاو ءامهسفنأ ىلع ةيالو امهل
 عيبملا اذه العجي نأب :ش (امهريغ ىلع) :م نيدقاعتملل يأ :ش (امهل ةيالو ال ذإ) :م : هلوق ىنعم

 يف - هللا همحر - فنصملا باوجو «ريغلا قح يف ارارضإ خسفلا نوكل ءامهريغ قح يف اخسف

 .خلإ . . . ةقيقحلا

 قح يف اديدج اًعيب ةلاقإلا نوك نأ يعدملا ناوخإ باوجو : - هللا همحر - لمكألا لاقو

 ٠ . ةغيصلا ىضتقم سيل ثلاث

 اذإ) :م زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا مزل كلذك اعيباهنوك ناك ولف اهاضتقم اًخسف اهنوك نأل
 يذلا :ش (لوألا نمثلا ىلع ةلاقإلاف رثكألا طرش اذإ : لوقن) :م لصألا نم ركذ ام يأ :ش (اذه تبث

 فصولا ىلع هعفر نع ةرابع دقعلا خسف نأل :ش (ةدابزلا ىلع خسفلا رذعتل) :م دقعلا هيلع عقو

 (طرشلا لطبيف لاحم اتباث نكي مل ام عفر ذإ) :م كلذك سيل ةدايزلا ىلع خسفلاو ءهلبق ناك يذلا

 لطبي ثيح :ش (عيبلا فالخب ةدسافلا طورشلاب لطبت ال ةلاقإلا نأل) :م لطبت ال ةلاقإلاو :ش

 ةهبش طرشلا يف نأل :ش (ابرلا ققحتيف دقعلا يف اهتابثإ نكمي ةدايزلا نأل) :م ةدسافلا طورشلاب

 .ابرلا

 . ضوعلا نع لاخ ةضواعملا دقعب قحتسم وهو نيدقاعتملا دحأل ةعفنم هيف نأل

 ةلاقإلا نأل دقعلا عفر يف يأ :ش (عفرلا يف) :م ةدايزلا تابثإ يأ :ش ( اهتابثإ نكمي ال امآ) :م

 ةلاقإلا ةححص يف رثؤي الف ‹ ةهبشلا ةهبش اهيف دسافلا طرشلا ناكف ىنعملا ثيح نم عيبلا هبشت

 . ابرلا ققحتيف دقعلاب نكي ملام تابثإ هيف ةدايزلا نأل عيبلا فالخب عيبلا ةحص يف رثؤي ال امك

YY 



 نأل ؛ لقألاب ةلاقإلا تزاج ذئنيحف بيع عيبملا يف ثدحي نأ الإ « هانيب امل لقألا طرش اذإ اذكو

 ‹ عيبلا وه لصألا نأل « اعيب نوكي ةدايزلا طرش يف امهدنعو . بيعلاب تاف ام ءازإب لعجي طحل ا

 طرش يف اذكو « عيبلا اذهب ًادصاق ناك داز اذإف ‹ٌنكم ًاعیب هلعج دمحم دنعو « فسوي يبأ دنع
 وه - هللا همحر- دمحم دنعو «هدنع لصألا وه هنأل ؛ - هللا همحر- فسوي يبأ دنع لقألا

 خسف نوكي لاقأو لكلا نع تكس ولو« لوألا نمثلا ضعب نع توكس هنأل لوألا نمثلاب خسف

 سنج ريغب لاقأ ولو . هانيب امل لقألاب خسف وهف بيع هلخد اذإو « داز اذإ ام فالخب یلوآ اذهف

 ءًاوغل ةيمستلا لعجيو - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع لوألا نمشلاب خسف وهف لوألا نمشلا

 مث ًأدلو ةعيبملا تدلو ولو« انيب امل عيب امهدنعو

 ملام عفرذإ : هلوق نم :ش (هانيب امل ) :م لوألا نمثلا نم يأ :ش ( لقألا طرش اذإ اذكو) :م

 نأ الإ) :م خسفلارذعتل :هلوق ىلإ ةراشإ : - هللا همحر - يزارتألا لاقو «لاحم اتباث نكي

 لاقو :ش (بيعلاب تاف ام ءازإب لعجي طحلا نأل؛ لقألاب ةلاقإلا تزاج ذئنيحف بيع عيبملا يف ثدحي

 ردقب صقنأ وأ ادئاز وأ طوطحملا رادقم بيعلا ةصح تناك اذإ اذه : - هللا همحر- ةعيرشلا جات

 طرش يف) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش (امهدنعو) :م هيف سانلا نباختي ام

 ناو ينعي :ش ( نم اًعيب هّلعج دمحم دنعو « فسوي يبأ دنع عيبلا وه لصألا نأل ؛ اًعيب نوكي ةدايزلا

 (دصاق ناك داز اذإف) :م نكم اًعيب هلعجو «نكم ريغ ةدايزلا يف اهنكل ءاَخسف هدنع ةلاقإلا تناك

 نع لقاعلا مالكل اًنوص زاجملا ىلإ راصيف ةقيقحلاب لمعلا رذعت ةدايزلا يف نأل :ش (عيبلا اذهب

 وه هدنع لصألا نأل « ناصقنلاو ةدايزلا ىف -هللا همحر- فسوي ىبأ دنع قرفالو «ءاغلإلا

 .٠ خسفلاوه- هللا همحر- دمحم دنعو « عيبلا

 يأ :ش (هنأل) :م هدنع عيب يأ :ش ( - هللا همحر- فسوي يبأ دنع لقألا طرش يف اذكو) :م

 نع توكس هنأل لوألا نمشلاب خسف وه - هللا همحر- دمحم دنعو « هدنع لصألا وه) :م عيبلا نأل

 ىلوأ اذهف « اخسف نوكي لاقآو) :م نمثلا عيمج نع يأ :ش ( لكلا نع تكس ولو « لوألا نمثلا ضعب

 اذإ اًخسف هنوك نأب ضرتعاو -هللا همحر- دمحم دنع اًعيب لعجي ثيح :ش ( داز اذإ ام فالخب

 ىلع فلتخللا در لوألاو قافتالا ىلع وأ ةصاخ هبهذم ىلع نوكي نأ امإ نمثلا لك نع تكس

 هلعج عانتمال اخسف هلعجي امنإ - هللا همحر- فسويابأ نأل « ضهان ريغ يناثلاو «فلتخلا

 . اتمت حلصي ام اهيف نإف «ناصقنلا ةروص فالخب نمثلا ركذ ءافتنال اًعيب

 ولو) :م بيعلاب هتاف ام ءازإب لعجي طحلا نأ :ش (هانيب امل لقألاب خسف وهف بيع هلخد اذإو) :م

 ءًأوغل ةيمستلا لعجيو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع لوألا نمثلاب خسف وهف لوألا نمثلا سنج ريغب لاقأ

 مث ادلو ةعيبملا تدلو ولو) :م ةدايزلا لضف يفامهنم دحاو لك هجو ينعي :ش (انيب امل عيب امهدنعو

YA 



 ضبقلا لبق ةلاقإلاو « اعيب نوكت امهدنعو ‹ خسفلا نم عنام دلولا نأل هدنع ةلطاب ةلاقإلاف الياقت

 همحر- فسوي يبأ دنع اذكو - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع خسف هريغو لوقنملا يف

 لبق راقعلا عيب نإف عيبلا ناكمإل هدنع ًاعيب نوكي راقعلا يفو « عيبلا رذعتل لوقنملا يف - هللا

 عفر نأل ؛ اهنع عني عيبملا كالهو ةلاقإلا ةحص عني ال نمشلا كالهو : لاق « هدنع زئاج ضبقلا

 يقابلا يف ةلاقإلا تزاج عيبملا ضعب كله نإف « نمثلا نود عيبملاب مئاق وهو همايق يعدتسي عيبلا

 لك نأل امهدحأ كالهب لطبت الو « امهدحأ كاله دعب ةلاقإلا زوجت اضياقت نإو « هيف عيبلا مايقل

 . باوصلاب ملعأ هللاو « ًايقاب عيبلا ناكف عيبم امهنم دحاو

 :ش (خسفلا نم عنام دلولا نأل) :م -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ينعي :ش (هدنع ةلطاب ةلاقإلاف الياقت

 تدلو اذإ ةيراجلا نأ «ةريخذلا »يف هركذ ام هلصاحو :ش ( اًعيب نوكي امهدنعو) :م ةدايزلا لجل

 وأ لامحلاو نمسلاك ةلصتم ةدايزلا تناك ءاوس ةلاقإلا تحص ضبقلا لبق ناك نإف الياقت مث

 وآ تناك ةلصفنم خسفلا عنمت ال ضبقلا لبق ةدايزلا نأل ءرقعلاو شرألاو دلولاك ةلصفنم

 هنأل - هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع ةلطاب ةلاقإلاف ةلصفنم تناك نإ ضبقلا دعب ةدايزلاو « ةلصتم

 نأل هدنع ةحيحص يهف ةلصتم تناك نإو ‹«عرشللاقح رذعت دقو «احسفالإاهححصيال

 دجو دقو اهيف هقح نالطبب ةدايزلا يف قحلا هل نم اضرب دجو ىتم هدنع خسفلا عنعت ال ةلصملا

 . هدنع اخسف اهحيحصت نكمأف الياقت ال اضرلا

 دنع اذكو «- هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع خسف هريغو لوقنملا يف ضبقلا لبق ةلاقإلاو) :م

 زوجي ال ضبقلا لبق لوقنملا عيب نأ كلذو :ش (عيبلا رذعتل لوقنملا يف - هللا همحر - فسوي يبأ

 يفو) :م - هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع زوجي ضبقلا لبق راقعلا عيبو « عامجإلاب

 لبق راقعلا عيب نإف « عيبلا ناكمإل) :م -هللا همحر- فسوي يبأ دنع يأ :ش (هدنع اًعيب نوكي راقعلا

 . -هللا همحر- فسوي يبأ دنع يآ :ش ( هدنع زئاج ضبقلا

 :ش (اهنع عنمي عيبملا كالهو ةلاقإلا ةحص عنمي ال نمثلا كالهو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 :م عيبلا مايق يآ :ش (وهو) :م عيبلا مايق وأ :ش (همايق يعدتسي عيبلا عفر نأل) :م ةلاقإلا ةحص يأ

 هنإف نمثلا فالخب عيبلا دنع هدوجو طرش اذهلو عيبملا وه لصألا نأل :ش (نمثلا نود عيبلاب مئاق)

 يف ةلاقإلا تزاج عيبملا ضعب كله نإف) :م ادوجوم نكي مل نإو دقعلا زاج اذهلو «فصولا ةلزنمب

 نم ذوخأم ضوعب ضوع عيب يهو ةضياقملا دقع ادقع ول يأ :ش (اضياقت نإو « هيف عيبلا مايقل يقابلا

 الو) :م نيضوعلا دحأ يأ :ش (امهدحأ كاله دعب ةلاقإلا زوجت) :م نالثم يأ ناضيق امه مهلوق

 لصألا نأل :ش (باوصلاب ملعأ هللاو « اًيقاب عيبلا ناكف عيبم امهنم دحاو لك نأل امهدحأ كالهب لطبت

 . عيبملا دوجو
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 نم عنام ريغ فرصلا يف نيلدبلا كاله نإف فراصتلاو ضياقتلا نيب قرفلا ام :ليق نإف
 سيل ذإ «عيبملا مكح نيلدبلا نم دحاو لكل امهنم لك يف نأ عم عنام ضياقتلا يفو « ةلاقإلا
 . اًنمث وأ اًعيبم هلعج يف رخآلا نم ىلوأ امهدحأ

 ءاش نإو هدر ءاش نإ رايخلا هلو ةلاقإلا دعب ضوبقملا در همزلي ال فراصتلا ىف نأ قرفلا :انلق

 نأل اًميمج نيضوعلا يف ناك نإو < ةلاقإلا ةحصل اًعنام ضوبقملا كاله نوكي الف « هلثم در
 ىتم امهنأل ةضياقملا فالخب ءامهمايقك امهكاله راصف نيمئاق اناك ول امهنايعأب قلعت ال ةلاقإلا
 يف همايق طرشو <« هيلع دوقعملا نم ءيش قبي مل امهكالهبو امهنايعأب ةلاقإلا قلعتف نيمئاق اناك
 .(طوسبملا» يفاذك ةلاقإلاو عيبلا
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 ةيلوتلاو ةحبارما باب
 هكلم ام لقن : ةيلوتلاو ‹ حبر ةدايز عم لوألا نمثلاب لوألا دقعلاب هكلم ام لقن : ةحبإارملا : لاق

 ‹ حبر ةدايز ريغ نم لوألا نمثلاب لوألا دقعلاب

 (ةيلوتلاو ةحبارملا باب) :م

 ىلإ عجرت يتلا عويبلا عاونأ ركذ الو «ةيلوتلاو ةحبارملا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 ةحبارملا نم نمثلا بناج ىلإ اهماكحأ عجرت يتلا عويبلا عاونأ نايب يف عرش « عيبلا بناج
 . نمثلا نود عيبملا ةلاصأل يناثلا ىلع لوألا ميدقتو ةئيسدلاب عيبلاو فرصلاو ابرلاو ةيلوتلاو

 (حبر ةدايز عم لوألا نمشلاب لوألا دقعلاب هكلم ام لقن : ةحبارملا) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 :هلوق ‹ نينثالا ةكراشم يعدتسي يذلا ةلعافملا باب نم جئار ردصم وهو ةحبارملا فيرعت اذه :ش

 نمثلاب لوألا دقعلاب هكلم ام لقن : ةيلوتلاو) :م لعفتلا باب نم هكلمت ام خسنلا ضعب يفو هكلم ام

 امأو ةغللا بسحب اذه . اًبلاو هلعج يأ هریغ يفو ردصم ةيلوتلا :ش (حبر ةدايز ريغ نم لوألا

 . ضارتعا امهنم لك يفو هركذ يذلا وهف عرشلا حالطصا بسحب

 ريناند ىرتشا نم هنألف : لوألا امأ ٠ سكعنم الو درطم ريغف : ةحبارملا فيرعتامأ

 بوصغلملا نألف : يناثلا امأو « هيلع فيرعتلا قدص عم ةحبارم ريناندلا عيب زوجي ال مهاردلاب

 سيل فيرعتلاو « ةحبارم بصاخلل هعيب زاج بصاخلا ىلع ةميقلاب ءاضقلا دعب داع اذإ قبالا
 . هيف دقع ال هنأل هيلع قداصب

 نأ امإ لوألا نمثلاب : هلوق نأل كلذو .فيرعتلا ولخ هنع بجي ماهبإ ىلع لمتشم هنألو

 مئابلل اكلم راص لوألا نمشلا نيع نأل لوألا ىلإ ليبس ال هلثم وأ لوألا نمشلا نيع هب داري

 ثيح نم لئم ا داري نأ امإ ولخي ال هنأل « يناثلا ىلإ الو « يناثلا عيبلا يف ادارم نوكي الف «لوألا

 ‹ ةحبارم هعاب اذإ هنأ «طيحملا»و «حاضيإلا» يف ركذ ال طرشب سيل لوألاو «رادقملاوآ سنجل ا

 نم وأ مهاردلا نم مهاردلل لالا سأر سنج نم حبرلا لعج زاج ًالثم هلدب هارتشا ام ناک ناف

 . نمث لكلا نأل ءارشلا هب زوجي اًمولعم ناك اذإ ٠ سكعلا ىلع وأ ريناندلا نم مهاردلا ريغ

 اهنأب اهريغو زارطلاو غابصلاو راصقلا ةرجأ لاملا سأر ىلإ مضي ال نأ يضتقي : يناثلاو
 هتهب اًبوث كلم ول هنإف الص ةحبارملا ىف هطرشب سيل نمثلا نأ ىلع لوألا دقعلا ىف نمثب تسيل

 . «طوسبملا» يف ةلأسملاو «زاج ةميقلاو كلم ىلع ةحبارم هعاب مث هموقف هبصو وأ

 : لوألا نع باوجلاو « هدنع ماق اب علسلا نم هكلم ام لقن : لاقي نأ ىلوألا اذه ىلعف : ليق

 نأب : يناثلا نعو «لقنلا هيلع قدصي ال عيبلا زجي مل اذإ هنإف « هيلع فيرعتلا قدص ملسن ال انآ

 ردقي ال ىتح ادقع كلذ داع ةميقلاب ىضق اذإو « ءاهتنا وأ ءادتبا نوكي نأ نم معأ دقعلاب دارملا
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 يبغلا نأل ؛ عيبلا نم عونلا اذه ىلإ ةسام ةجاحلاو زاوجلا طئارش عامجتسال نازئاج ناعيبلاو

 ام لثمب هسفن بيطيو  يدتهملا يكذلا لعف ىلع دمتعي نأ ىلإ جاتحي ةراجتلا يف يدتهي ال يذلا

 نع زارتحالاو ةنامألا ىلع امهانبم ناك اذهلو « امهزاوجب لوقلا بجوف حبر ةدايزبو ىرتشا
 يبنلا هل لاقف « نيريعب ركب وبأ عاتبا ةرجهلا دارأ امل ةي يبنلا نأ حص دقو « اهتهبش نعو ةنايخلا

 . الف نمث ريغب ام » :مالسلا هيلع لاقف « ءيش ريغب كل وه : لاقف «امهدحأ ينلو» : يب

 قاحلإب ترج ةداعلاو « رادقملا يف لم ا وه لثملاب هب دارملاو «بوصغملا ذخأو ةميقلا در ىلع كلاملا

 نمثلا نكي ملاذإو « ةداع لوألا نمشلا ةلمج نم ناك لالا سأر ىلإ هتميق وأ عيبلا يف ديزي ام

 . «طوسبملا» ةلأسم هيف لخديف ةنايخ ريغ نم هدنع ماق امع اًزاجم لعجي ادارم هسفن

 ‹ ةداعلل ةقيقحلا كرت باب نم نوكيف تاحبارملا ىف ةبلاغلا ةداعلا هنوكل نمثلاب هنع ربع امنإو

 لوألا نمثلاو دقعلا ظفل ثيح نم ةحبارملا ىلع دري ناك ام هيلع دري هنإف ةيلوتلا فيرعت امأو

 .باوحلاو

 نأل :ش (زاوجلا طئارش عامجتسال نازئاج) :م ةيلوتلا عيبو ةحبارملا عيب يأ :ش (ناعیبلاو) :م

 ريكن ريغ نم سانلا لماعتو « ريكن ريغ نمامهب نولماعي سانلاو مولعم نمثلاو مولعم عيبملا

 نم عونلا اذه ىلإ ةسام ةجاحلاو) :م"«نسح هللا دنع وهف اًنسح نوملسملا هآر ام » : ةَ هلوقل ةجح

 هيلع ىفخي يذلا وه « ءايلا ديدشتو ةدحوملا ءابلا رسكو ةمجعملا نيغلا حتفب :ش (يبغلا نأل عيبلا

 . ءاوسلا نم ليعف نزو ىلع وهو ةنطفلا ليلق وه : لاقيو ء«رومألا

 ملاذإ ةوابغ ىبغأ اًضيأ هتيبغو ءيشلا نع تيبغ لوقي : - هللا همحر - يرهوجلا لاقو

 هلوقب ىنعملا -هللا همحر - فنصملا فصوو <« هفرعت ملاذإ كلذك اًيبغ ءيشلا ىلع يبغو هل نطفي

 ام لثمب هسفن بيطيو يدتهملا يكذلا لعف ىلع دمتعب نأ ىلإ جاتحب ةراجتلا يف يدتهي ال يذلا) :م :

 :ش (اذهلو ‹ امهزاوجب لوقلا بجوف) :م هتریصب ىلع ادامتعاو هتنامأب ادقن :ش (حبر ةدایزبو یرتشا

 نع زارتحالاو ةنامألا ىلع) :م ةيلوتلاو ةحبارملا ىنبم يأ :ش (امهانبم ناك) :م كلذ لجألو يأ

 هعيبي نأ هل سيل ًالجؤم اًديش ىرتشا اذإ یتح ةنايخلاةهبش نعو يأ :ش (اهتهبش نعو ةنايخلا
 يبتلا هل لاقف « نيريعب ركب وبأ عاتبا ةرجهلا دارأ امل ايب يبنلا نأ حص دقو) :م لجألا نيب اذإ الإ ةحبارم

 بيرغ اذه :ش (الف نمث ريغب امآ : مالسلا هيلع لاقف « ءيش ريغب كل وه : لاقف « (امهدحأ ينلو » : ةي

 دزي ملو باتكلا يف هركذ امك ةي يبنلا نم ةيلوتلا حص دقو : - هللا همحر - لمكألا لاق كلذلف

 -ةشئاع نع ةورسع نع يرهزلا نع يراخبلا يف - هنع هللا يضر- ركب يبأ ثيدحو
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 هكلم ول لثم هل نكي مل اذإ هنأل ؛ لثم هل اغ ضوعلا نوكي ىتح ةيلوتلاو ةحبارملا حصت الو : لاق

 حبرب هعاب دقو لدبلا كلذ كلي نم ةحبارم هعاب يرتشملا ناك ولو ‹ ةلوهجم يهو ةميقلاب هكلم

 هدزاي هد حبرب هعاب نإو « مزتلا اب ءافولا ىلع ردقي هنأل ؛ زاج فوصوم ليكملا نم ءيشب وأ مهرد

 . لاثمألا تاوذ نم سيل هنأل هتميق ضعببو لالا سأرب هعاب هنأل ؛ زوجي ال

 نيتاه يتلحار هللا لوسر اي يمأو تن يبأب ذح : ب ىبنلل لاق ركب ابأ نأ هيفو - اهنع هللا ىضر

 . قلخلا ةمركم ىف هجرخأ كلذ ريغ هيف سيل ثيدحلا . نمثلاب : اي لاقف

 ىدحإ -هنع هللا ىضر- ركب وبأ ىطعأف : هظفلو هدنسم ىف -هللا همحر- دمحأ هاورو

 . ثيدحلا «نملاب اهتذخأ» : ب لاقو « اهبكراف يب هللا لوسر اي اهذخ : لاقف « نيتلحارلا

 نم مهرد ةئامنامشب اهارتشا دق -هنع هللا يضر- ركب وبأ ناكو < «دعس نبال تاقبطلا» يفو

 . ءاوصقلا يهو امهادحإ ذخأف « رسق ينب معن

 يأضوعلا نوكي ىتح ةيلوتلاو ةحبارملا حصت الو) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق) م

 زرحلاب فرعت :ش (ةلوهجم يهو ةميقلاب هكلم هكلم ول لثم هل نكي ملاذإ هنأل ؛ لثم هل ام) :م نمثلا

 ىلع ةحبارملا ىنبم ذإ ةنابخلا ةقيقح نع زرتحي امك اهنع زرتحيف ةنايخلا ةهبش هيف نكمتيف « نظلاو
 وأ نمشلا نم ةصحب ةحبارم امهدحأ عابف لجؤم نمثب نيبوث وأ نيدبع ىرتشا ول اذهلو ‹ ةنامألا

 .اندنع زوجي ال لجألا نايب ريغب

 عئابلا نم هريغ بولا كلذ كلمو بوثب ادبع عاب لجر هتروص « ناك ربخ لدبلا كلذ كلي نم

 . بابسألا نم ببسب

 وهو زاج «مهرد حبريو بوثلا كلذب دبعلا اذه يرتشي بوثلا هدي يف يذلا ريخلا كلذو
 ‹ مزتلا اب ءافولا ىلع ردقي هنال ؛ زاج فوصوم ليكمل ا نم ءيشب وأ مهرد حبرب هعاب دقو) :م هلوق ینعم

 حبرلا ناك نيرشع نمثلا ناك نإو ‹ مهارد ةرشع ىلع مهرد حبرب يأ :ش (هدزای هد حبرب هعاب ناو

 . نيمهرد ةدايزب

 ةيسرافلاب ةرشعلا مسا وهو ءاهلا نوكسو لادلا حتفب «هد» ظفلو ةثالشف نيثالث ناك نإو

 لاق . ةيسرافلاب رشع دحأ مسا وهو لوألا لثم هدو ‹ يازلا نوكسو ‹ فورحلا رحخآ ءايلاب هدزایو

 :ش (لاثمالا تاوذ نم سيل هنأل « هتميق ضعببو لاملا سرب هعاب هنأل زوجي ال) :م : ةروصلا هذه يف

 ءزحلاو «بوثلا نم ءزج رشع دحأ نم ءزجب وأ ًالثم بوثلاك يميقلا نمثلا كلذب اعثاب عئابلا راصف
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 ؛ ماعطلا لمح ةرجأو لتفلاو ‹ غبصلاو زارطلاو راصقلا ةرجأ لاملا سأر ىلإ فيضي نأ زوجيو

 وأ عيبملا يف ديزي ام لك نألو « راجتلا ةداع يف لاملا سأرب ءايشألا هذه قاحلإب راج فرعلا نأل
 نيعلا يف ديزي هتاوخأو غبصلا نأل ةفصلا هذهب هانددع امو « لصألا وه اذه « هب قحلي هتميق يف

 : لوقي الو «اذكب يلع ماق : لوقيو. ناكملا فالتخاب فلتخت ةميقلا ذإ ‹ ةميقلا يف ديزي لمحل او
 تيب ءاركو « يعارلا ةرجأ فالخب لمحلا ةلزنمب منغلا قوسو « ًابذاك نوكي اليك اذكب هتيرتشا

 « ىنعملاو نيعلا يف ديزي ال هنأل ظفحلا

 ةرجأ لالا سأر ىلإ فيضي نأ زوجيو) :م زوجي الف ةلوهجم يهو ةميقلاب الإ فرعي ال رشع يداحلا
 يف هلاق بوثلاب ملع وهو ءارلا فيفختو ءاطلا رسكب زارطلاو :ش ( غبصلاو زارطلاو راصقلا
 . (برغملا»

 هذه قاحلإب راج فرعلا نأل ؛ ماعطلا لمح ةرجأو) :م هريغو لبحلا تلتف نم :ش (لتفلاو) :م

 امو لصألا وه اذه «هب قحلي هتميق يف وأ عيبملا يف ديزي ام لك نألو «راجتلا ةداع يف لاملا سأرب ءايشألا
 فلتخت ةميقلا ذإ « ةميقلا يف ديزي لمحلاو « نيعلا يف ديزي هتاوخأو غبصلا نأل ؛ ةفصلا هذهب هانددع

 - انخياشم ضعبو :« يواحطلا حرش» يفو ءاهدعبو ةفاسملا برق بسحب :ش (ناكملا فالتخاب

 سرب قحلي هلدب نإف ‹ هيلع دوقعملا يف رثؤيام لك :لاقف ًالصأ كلذ يف لّصأ - هللا مهمحر

 . لالا سأرب قحلي ال هنإف « نيعلا يف رثؤي ال ام لكو «لامل ا

 يف رثؤت الو مضت منخلا قباسو رامشلا ةرجأو يربكلا نإف « حصيال حصألا اذه نأ الإ
 :ماهلك عضاوملا معت راجتلا ةداع رابتعا نم هيلع دمتعا يذلا ىنعملاو «حاضيإلا» يفو «نيعلا

 همحر- يرودقلا ظفل اذه :ش ( اًبذاك نوکی الیک اذکب هتیرتشا : لوق الو « اذکب يلع ماق : لوقبو)

 ال قدص هنألو « اذكب يلع ماق : هلوقب لالا سأر ىلإ مضي نأ هل زوجي عضوم لك يف ينعي -هللا

 نم رثكأب همقر مث اًعاتم یرتشا اذإ ام فالخب اذهو « مارح وهو بذ هنأل اذکب هتیرتشا : لوقي

 الو اذکب يلع ماق: لوقي ال ثيح لصألا ةلأسم يهو ءزئاج وهف همقر ىلع ةحبارم هعاب مث هنمث
 - دمحم لاقو ءاذك ىلع ةحبارم هعيبأ انأفاذكو اذك همقر :لوقي انإو بذك هنأل اذكب هتيرتشا

 ةحبارم هعاب مث ةميق هموقف ةقدص وأ ةبه وأ اًناريم هلصأ ناك ول كلذكو : لصألا يف -هللا همحر

 نأب اهب ملعي يأ بايثلا مقري رجاتلاو « اًمقر هاشو بوثلا مَقرو « ارئاج كلذ ناك ةميقلا كلت ىلع

 . (برغملا »يف اذك همقرب ءيشلا عيب زوجيأل هنمو اذك اهنمت

 نأ هل امك اهقايس يف منغلا ىلع قفنأ ام مض زاوج يف ينعي :ش (لمحلا ةلزنمب منغلا قوسو) :م

 :ش (هنأل ظفحلا تیب ءارکو) :م همض زوجي ال ثيح :ش (يعارلا ةرجأ فالخب) :م لمحل ا ةرجأ مضي

 :ش (ىنعملاو) :م رهاظ وهو :ش (نيعلا يف ديزي ال) :م ظفحلا تيب ءارك اذكو « يعارلا ةرجأ نأل يأ
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 يف ةنايخ ىلع يرتشملا علطا نإف . هتقاذح وهو هيف ىنعمل ةدايزلا توبث نأل ميلعتلا ةرجأ فالخبو

 ‹ هكرت ءاش نإو نمللا عيمجب هذخأ ءاش نإ -هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع « رايخلاب وهف ةحبارملا

 ءامهيف طحبي : - هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . نمثلا نم اهطقسأ ةبلوتلا يف ةنايخ ىلع علطا نإو

 : هلوق ىلع فطع وهو :ش ( ميلعتلا ةرجأ فالخبو) :م ةيلاملاو ةميقلا وهو ىنعملا يف ديزي الو يأ

 ءاکذ يأ :ش (هتقاذح وهو) :م ملعتملا يف يأ :ش (هيف ىنعم ةدايزلا توبث نأل) :م يعارلا ةرجأ فالخب

 هيف سيل هنأل لام لا سأرب اهقحلي ال مهاردلا ملعت يف هدبع ىلع قفنأ : (طوسبملا» يفو . هنهذ

 نم ءيش يف ناك ول ىتح باسحلاو نآرقلا ملعتو ةيبرعلاو ءانغلاو رعشلا ملعت يف كلذكو «فرع

 يعارلاو راطيبلاو ضئارلاو بيبطلا ةرجأ قحلي ال اذكو «لاملا سرب هقحلي رهاظ فرع كلذ

 ةياورلا رهاظ يف راسمسلا ةرجأ امأو (ةفحتلا» يفو فرعلا مدعل ماجحلاو ناتخلاو قبآلا لعجو

 . قحليال :لاق ةكماربلا يفو لاملا سرب قحلم

 يف قيقرلا ىلع قفنأ اب راضم ناك اذإ كلذكو : «هرصتخم» يف - هللا همحر- يخركلا لاقو

 مل فرس ناك نإف «فورعملاب كلذ نم قفنأ ام ناك اذإ هنم مهل دبال امو « مهتوسكو مهماعط

 هنهدو هبکرمو هماعطو هتوسک يف هرفس يف هسفن ىلع قفنأ ام مضي الو يقب ام مضو لضفلا مضي

 . ءاود وأ ماجح وأ بيبط ةرجأ يف قيقرلا ضرم ىلع قفنأ ام اًضيأ مضي الو « هبايث لسغو

 ةداع ترج اذإ الإ قيرطلا يف رجؤي يذلا حاسملااذكو « مضت ال لالدلا ةرجأ :ليقو

 ماعطلا يف لايكلا ةرجأ الإو « مامإلاو ماعطلا نم توقلا زواج ام لك مضي ال اذكو «راجتلا

 يف ةانقلاو رادلا يف رئبلا رفحو نييطتلاو صيصجتلا ةرجأو باودلا فلع نمث هب قحليو « هوحنو

 بسحي مل تبهذ اذإف «تيقب ام موركلاو عرزلا يقسو موركلا حسكو باركلا ةقفنو ضرألا
 نم باصأو منغلا ىلع قفنأ نإف ءاهوحنو حالم او حالسلاو رمتلا طاقل ةرجأو « هنم ءيش

 . تضاب اذإ ةجاجدلا اذكو نيللاو فوصلا نم اهتميق نم لضف ام مضي اهنابلأو اهفاوصأ

 " (ةنايخ ىلع يرتشملا علطا نإف) :مناطلسلا هذخأي يذلا نكسملا لخدي : «ةيعفاشلا ةمتت »يفو

 ةمتت» يف اذكو نيميلا نع لوكنلاب وأ ةنيبلاب وأ عئابلا رارقإب امإ ةنايخلا روهظ «ةفحتلا» يفو :ش

 ءاش نإو ‹ نمثلا عيمجب هذخأ ءاش نإ -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع رايخلاب وهف ةحبارملا يف) :م «ةيعفاشلا

 اهطقسأ ةيلوتلا يف ةنايخ ىلع علطا نإو) :م : هلوق يف -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاق هبو :ش ( هکرت

 . اهردق يأ ةنايخلا طقسأ يأ :ش (نمثلا نم

 ةيلوتلاو ةحبارملا يف ةنايخلا ردق طحي يأ :ش (امهيف طحي : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو) :م

 - ليل يبأ نباو -هللا همحر- دمحأو « لوق يف - هنع هللا يضر - يعفاشلا لاق هبو « اًعيمج

 ال عيبلا نأ -هنع هللا يضر- يعفاشلا نع رخآ ًالوق يزورملا دماح وبأ ىكحو «- هللا همحر

 . حصي
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 هنوكل ةيمستلل رابتعالا نأ - هللا همحر-دمحمل . امهيف ريخي :- هللا همحر - دمحم لاقو

 ريختيف ةمالسلا فصوك هيف اًبوغرم اًقصو نوكيف بيغرتو جيورت ةحبارملاو ةيلوتلاو ءاًسولعم
 : هلوقب دقعنب اذهلو « ةحبإارمو ةيلوت هنوك هيف لصألا نأ -هللا همحر - فسوي يبألو « هتاوفب
 ءانبلا نم دبالف اًمولعم كلذ ناك اذإ « لوألا نمشلا ىلع ةحبارم كتعب وأ ٠ لوألا نمشلاب كتيلو

 هنم ةحبارملا يفو « لالا سأر نم ةنايللا ردق ةيلوتلا يف طحب هنأ ريغ « طحلاب كلذو لوألا ىلع

 ىلع ديزي هنأل ةيلوت ىقبي ال ةيلوتلا يف طحب مل ول هنأ - هللا همحر - ةفينح يبألو « حبرلا نمو
 « ةحبارم ىقبت طحي مل ول ةحبارملا يفو « طحلا نيعتف فرصتلا ريغتيف لوألا نمشلا

 هل ينعي :ش (امهيف ريخي -هللا همحر- دمحم لاقو) :م -هللا همحر- كلام بهذم وه : ليقو

 :م لوق يف -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاق هبو هكرت ءاش نإو «نمثلا عيمجب هذخأ ءاش نإ ءرايخلا

 ةحبارملاو ةيلوتلاو) :م ةيمستلاب لصحي ملعلاو اًمولعم نمللا نوكي نأ بسحب هنأل :ش (اًمولعم) م

 يأ :ش (ةمالسلا فصوك هيف اًبوغرم اًفصو) :م ةحبارملاو ةيلوتلا ركذ يأ :ش (نوكيف بيغرتو جيورت
 . عيبملا ةمالس فصوك

 ول امك :ش (هتاوفب ريختيف) :م بيعلا ةلزنمب ناك ةنابخلا روهظب هيف بوغرملا فصولا تاف اذإف
 :م ةيلوتلاو ةحبارملا ظفل يف يأ :ش (هيف لصألا نأ - هللا همحر- فسوي يبألو) :م اًبيعم عيبملا دجو
 دقعلا نوك لجألو يأ :ش (اذهلو) :م ةيمستلا ال :ش (ةحبارمو ةيلوت) :م دقعملا نوك يأ :ش (هنوك)

 نمثلا ىلع ةحبارم كتعب وأ « لوألا نمثلاب كتيلو : هلوقب) :م دقعملا يأ :ش (دقعني) :م ةحبارمو ةيلوت

 ةيمستلاو دقعلا حص ةيمستلا ىلع وه رصتقاو :ش (اًمولعم) :م نمثلا يأ :ش ( كلذ ناك اذإ لوألا
 دقعلا ىلع نمثلا قح يف يناثلا دقعلا ءانب نم دبالف يأ :ش (لوألا ىلع ءانبلا نم دبالف) :م ريسفتلاك
 يف هتابثإ نكي الف لوألا دقعلا يف اتباث نكي مل ةنايخلا ردقو « لوألا مكح يف يناثلا ذإ « لوألا
 وهو نمثلا نم ءيش طحب يآ :ش (طحلاب كلذو) :م :هلوق ىنعم وهو ةرورض طحيف يناثلا دقعلا

 . رهاظ وهو :ش (لاملا سأر نم ةنايخلا ردق ةيلوتلا يف طحي هنأ ريغ) :م : هلوقب هنیېف لوهجم

 عاب ول ىتح :ش (حبرلا نمو) :م لالا سأر نم ةحبارملا يف طحيو يأ :ش (هنم ةحبارملا يفو) :م

 لصألا نم نامهرد وهو ةنايخلا ردق طحي « ةينامث ناك نمثلا نأ رهظف ةسمخ حبر ىلع ةرشعب ابوث
 «لكلا ىلع حبر اذه نأل اًمهرد رشع ينثاب بولا ذخأيف « مهرد وهو حبرلا نم هلباق امو

 . اًضيأ حبرلا يف رثألا رهظيف « لكلا يف ةنايخلا ترهظف

 نمثلا ىلع ديزي هنأل ةيلوت) :م دقعلا يأ :ش (ىقبي ال ةيلوتلا يف طحبي مل ول هنأ ةفينح يبآلو) :م

 :م كلذك ناك اذإف زوجي الف ذئنيح :ش (فرصتلا ريغتف) :م ةيلوت ىقبي ال نأ زوجي ال نكل :ش (لوألا

۳١ 



 وأ هدري نأ لبق كله ولف « رييختلاب لوقلا نكمأف « فرصتلا ريغتي الف حبرلا توافتي ناك نإو

 ءيش هلباقي ال رايخ درجم هنأل « ةرهاظلا تاياورلا يف نمللا عي عيمج همزلي خسفلا عني ام هيف ثدح

 ام طقسيف تئافلا ميلستب ةبلاطم هنأل ؛ بيعلا رايخ فالخب ةيؤرلاو طرشلا رايخك « نمثلا نم

 لک هنع حرط ةحبارم هعاب ناف « هارتشا مث حبرب هعابف ابو یرتشا نمو : لاق . هزجع دنع هلباقی

 هعیېي : الاقو < ةفينح يبأ دنع اذهو « ةحبارم هعبي مل نمثلا قرغتسا ناك نإف « كلذ لبق ناك حبر

 . ريخألا نمشلا ىلع ةحبارم

 اضرلا تاوفل :ش (رييختلاب لوقلا نكمأف فرصتلا ريغتي الف حبرلا توافتي ناك نإو) :م حبرلا توافتي

 :م ةنايخلا روهظ دنع :ش (خسفلا عنمي ام هيف ثدح وأ هدري نأ لبق) :م عيبملا يأ :ش (كله ولف) :م

 ريغ يف - هللا همحر- دمحم نع يور امع هب زرتحا :ش (ةرهاظلا تاياورلا يف نمثلا عيمج همزلي)

 نع ررضلا عفدني ىتح نمشلا نم لقأ تناك نإ « ةميقلا ىلع عيبلا خسفي هنأ «لوصألا ةياور

 اعفد فلاحتلا دعب خسفي هنإ « ةعلسلا كاله دعب فلاحتلا لأسم يف هلصاح ىلع ءانب يرتشمل

 . انههاذك نمثلا درتسيو ةميقلا دريو يرتشم لا نع ررضلل

 ضقتنا وأ هكلهتسا وأ عيبملا كله ول طحلاب لاق نم : -هللا همحر- يشاترمتلا مامإلا لاقو

 ةعلسلا تناك اذإ اميف هل نالوقلا اغنإ وأ ادحاو ًالوق -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاق هبو «طحل ا هلف

 . نمثلا عيمج همزل عنتما اذإ خسفلاب لاق نمو « ةمئاق

 همزل ةنايخلا روهظ دنع خسفلا عني ام هب ثدح وأ هدري نأ لبق عيبملا كله ول : «يفاكلا» يفو

 - دمحم لوق نم روهشملا وهو «-هنع هللا يضر- ةفينح يبأ دنع هرايخ طقسو نمشلا عيمج

 درلا رذعت دقو :ش (ةيؤرلاو طرشلا رايخك نمشلا نم ءيش هلباقي ال رايخ درجم هنأل) :م - هللا همحر

 هنم صقني لب نمثلا لك بجي ال ثيحب :ش (بيعلا رايخ فالخب) :م هرايخ طقسيف هريغ وأ كالهلاب
 ءزجلا يأ :ش (تئافلا ميلستب ةبلاطم) :م بيعلا رايخ نأل يأ :ش (هنأل) :م بيعلا لجأل بيعلا رادقم

 يرتشملا زجع يآ :ش (هزجع دنع) :م نمثلا نم بيعلا لباقي ام يأ :ش (هلباقي ام طقسيف) :م تئافلا

 . خسفلا عني ام ثودحب وأ عيبملا كالهب هميلست نع

 حبرب هعابف اًبوث ىرتشا نمو) :م :«ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش (لاق) :م

 نع يأ :ش (هنع) :م يناثلا يرتشملا وهو لوألا عئابلا حرط يأ :ش (حرط ةحبارم هعاب نإف هارتشا مث

 نإف) :م يناثلا دقعلا يف لصح يذلا حبرلا لبق يأ :ش ( كلذ لبق ناك حبر لك) :م ىرتشا ام نمث

 - دمحأ لاق هبو :ش ( ةفينح يبأ دنع اذهو « ةحبارم هعبي مل نمثلا قرغتسا) :م حبرلا يف يأ :ش (ناك

 . - هللا همحر

 - كلامو يعفاشلا لاق هبو ‹«نيلصفلا يف :ش (ريخألا نمثلا ىلع ةحبارم هعيبي : الاقو) :م
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 ةحبارم هعيبي هنإف « ةرشعب هارتشا مث رشع ةسمخب هعابف ةرشعب ابو ىرتشا اذإ هتروص
 ةرشعب هارتشا مث ةحبارم نيرشعب هعابو ةرشعب هارتشا ولو « ةسمخب يلع ماق : لوقيو ةسمخب

 يناثلا دقعلا نأ امهل . نيلصفلا يف ةرشعلا ىلع ةحبارم هعيبي امهدنعو « ًالصأ ةحبارم هعيبي ال

 يبألو . ثلاث للخت اذإ امك هيلع ةحبارملا ءانب زوجيف لوألا نع ماكحألا عطقنم ددجتم دقع
 طوقسلا فرش ىلع ناك امدعب هب دكأتي هنأل ةتباث يناثلا دقعلاب حبرلا لوصح ةهبش نأ ةفينح

 ‹ بيع ىلع روهظلاب

 ةرشعب اًبوث ىرتشا اذإ) :م ةلأسملا نم -هللا همحر- دمحم هركذ ام :ش ( هتروص) :م -هللا امهمحر

 ةسمخب هريغ نم هعاب مث ضبقو مهارد ةرشعب ابوث ىرتشا لجر هحيضوت :ش (رشع ةسمخبب هعابف
 يناثلا نمثلا نع :ش (ةسمخب ةحبارم هعيبي هنإف ةرشعب هارتشا مث) :م نمثلا دقتناو عيبلا ملسو رشع

 . -هنع هللا ىضر- ةفينح ىبأ دنع ةسمخ ىلع ةحبارم هعيبيف « ةسمحخ وهو حبر يذلا

 هارتشا ولو) :م اًبذاك ريصي الثل ةسمخبب هتيرتشا : لوقي الو :ش (ةسمخب يلع ماق : لوقيو) :م
 همحر- ةفينح يبأ دنع :ش ( ًالصأ ةحبارم هعيبي ال ةرشعب هارتشا مث « ةحبارم نيرشعب هعابو ةرشعب

 نمثلا ىقبي ال حبرلا هنع طح اذإ هنأل ةمواسم هعيبي لب « نايب ريغ نم ةحبارم هعيبي ال ينعي -هللا
 يف ةرشعلا ىلع ةحبارم هعيبي) :م -هللا امهمحر- دمحمو « فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنعو) :م
 .هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأل يأ :ش (امهل) :م يناثلاو لوألا لصفلا يف يأ :ش (نيلصفلا

 ءارش هنإ : «(طوسبملا» يفو :ش (لوألا نع ماكحألا عطقنم ددجتم دقع يناثلا دقعلا نأ) م

 امك هيلع ةحبارملا ءانب زوجيف) :م كلذك وه ام لكو ةعيضو وأ حبر نم هلبق ام هيف لخدي الف لقتسم
 « كلاث ىلإ يرتشملا هعاب مث نيرشعب هعاب هحيضوت « هیرتشم نم یرتشا نأب :ش (ثلاث للخت اذإ
 .ةرشعب ةحبارملا زوجت ةرشعب لوألا عئابلا هارتشا مث

 ىنعم وهو دكأت يرتشملا نم هارتشا اذإف «بيعب دري نأب طوقسلا فرش ىلع ناك دقعلاب هدافتسا
 دقعلاب يأ «هب دكأتي طوقسلا فرش ىلع ناك يذلا حبرلا نأل يآ :ش (هب دكأتي هنأل) :م :هلوق

 مكح عضاوملا ضعب يف ديكأتللو :ش (بيع ىلع روهظلاب طوقسلا فرش ىلع ناك امدعب) :م يناثلا
 ىلع ناك ام دكأتل رهملا فصن نونمضياوعجر اذإ «لوخدلا لبق قالطلا دوهش يف امك « باجيإلا
 . دادترالاب وأ جوزلا نبا ليبقتب طقسي هنأ لامتحال طوقسلا فرش

 مهارد ةسمخو ابوث يناثلا دقعلاب ايرتشم انتلأسم يف عئابلا ريصي ديكأتلا انربتعا اذإف

 اًزارتحا ةسمخ ىلع ةحبارم هعيبيو « ةسمخلاب بوثلا ىقبيو ةسمخلا ءازإب ةسمخلا نوكيف «ةرشعلاب

 : هلوق ىنعم وهو ءاهتقيق اهنإف ةنايخلا ةهبش نع
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 ةهبشب حلصلاب ذخأ اميف ةحبارلا زجت مل اذهلو ءاطايتحا ةحبارما عي ب يف ةقيقحلاك ةهبشلاو

 ؛ ثلاث للخت اذإ ام فالخب ةسمخ حرطيف « ةرشعب اًبوثو ةسمخ ىرتشا هنأك ريصيف « ةطيطحلا

 نيد هيلعو « ةرشعب ابوث ةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلا ىرتشا اذإو : لاق . هريغب لصح دكأتلا نأل

 ىلوملا ناك نإ كلذكو « ةرشع ىلع ةحبارم هعيبب هنإف رشع ةسمخب ىلوملا نم هعاسف هتبقرب طبحب
 امدع ربتعاف « يفانملا عم هزاوجل « مدعلا ةهبش دقعلا اذه يف نأل ؛ دبعلا نم هعابف هارتشا

 يأ :ش (اذهلو) : م طايتحالا لجأل يأ :ش (اًطايتحا ةحبارملا عيب ب يف ةقيقحل اك ةهبشلاو) :م

 مهرد فلأ لجر ىلع ىعدا حلصلا ةروص : :ش (حلصلاب ذخأ اميف ةحبارملا زجت مل) كلذ لجألو

 زوجتلا ىلع هانب حلصلا نأل فلأ ىلع ةحبارم اهعيبي ال هنإف دبع وأ بوث ىلع هحجلاصف

 طحي ام يهو :ش (ةطيطحلا ةهبشب) :م اذكف ةحبارم عيبملا زاج ام ةقيقح طحلا دجو ولو «ةطيطحلاو

 ةهبش ناك اذإ ينعي :ش (ةسمخ حرطيف ةرشعب اًبوثو ةسمخ ىرتشا هنأك ريصيف) :م ةعلسلا نمث نم

 ءازإب ةسمخل اف « ةرشعب ابوثو مهارد ةسمخ يناثلا دقعلاب ىرتشا هنأك ريصي « ةتباث حبرلا لوصح

 ءارشلا زاج ال كلذك ناك ول هنأب ضروعو « ةسمخ ىلع ةحبارم هعيبيف ةسمخب بوثلاو « ةسمخلا

 ناكف ةرشعب ةرشعو ابوث ىرتشا هنأك يناثلا ءارشلا يف ريصي هنأل « نيرشعب هعاب اذإ اميف ةرشعب

 . ضوع الب بوثلا لوصح وهو ابرلا ةهبش هنمث

 ‹ عرشلا قح يف ال ةنايخلا نع اًرارتحاو دابعلا قح يف باجيإلا ةهبش هل ديكأتلا نأب : بيجأو

 همدعو عيبلا زاوج امأو « ةحبارملا يف ديكأتلا رثؤيف دابعلا ىلإ عجار ىنعمل ةحبارملا زاوج ةيعرشو

 ةمالعلا مامإلا دئاوف» نم نم لقن اذك «باجيإلا ةهبش هيف ديكأتلا نوكي الف عرشلا قحف ابرلا ةهبش يف

 يآ :ش (ديكأتلا نأل) :م امهنيب يآ :ش (ٹلاث للخت اذإ ام فالخب) :م -هللا همحر- «نيدلا ديمح

 ‹ يناثلا ءارشلاب لوألا يرتشملا حبر دفتسي ملف ثلاثلا وهو :ش (هريغب لصح) :م حبرلا ديكأت

 . ةهبشلا تفتناف

 يف هل نوذأملا دبعلا ىرتشا اذإو) :م : «ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش (لاق) :م

 يفو «هتبقرب طيحي نيدب نويدم هنآ لاحلاو يأ :ش (هتبقرب طيحبي نيد هيلعو ةرشعب اًبوث ةراجتلا

 ديفي ال عيبلا اذه نأل «حصي مل ىلوملا نم عابو نيد دبعلا ىلع نكي مل ول هنأل هب ديق اغإ «ةياهنلا»

 رشع ةسمخب ىلوملا نم هعابف) :م فرصتلا كلي الو ةبقرلا كلي ال عيبلا لبق هل نكي مل اًيش ىلوملل

 :م يذلا دقعلا وه :ش ( ىلوملا ناك نإ كلذكو « ةرشع ىلع ةحبارم هعيبي) :م ىلوملا نإف يأ :سش (هنإف

 ( دقعلا اذه يف نأل) :م ةرشع ىلع ةحبارم دبعلا هعاب «رشع ةسمخب :ش ( دبعلا نم هعابف هارتشا)

 زاوجلا مدع ةقيقح ال زاوجلا مدع ةهبش يأ :ش (مدعلا ةهبش) :م هسكعو ىلوملا نم دبعلا عيب يأ :ش :

 دبعلا نوك وهو زاوجلل يفانملا دوجو عم نيدلا مايقل « دقعلا زاوجل يأ :ش (يفانملا عم هزاوحل) :م

 ربتعاف يأ :ش (اًمدع ربتعاف) : :م ءارشلا يف اذكو هفت نم هست كلم عاب هتأك راصف ىلوملل اکل
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 لوألا لصفلا ىف ذ ةرشعب ىلوملل هارتشا دبعلا نأك ريصيف « « لوألل رابتعالا يقبو ةحبارملا مكح يف

 ةرشع براضلا عم ناك اذإو : لاق . لوألا نمللا ربتعيف « يناثلا لصفلا يف ىلوملل هعيبي هنأكو

 ينثاب ةحبارم هعيبي هنإف ٠ رشع ةسمخب لاملا بر نم هعابو « ةرشعب ابوث ىرتشاف « فصنلاب مهارد

 ؛ فصنو رشع

 . ةيانجلا ةهبش نع اهيف زارتحالا بوجول :ش ( ةحبارملا مكح يف) :م نكي مل نأك دقعلا

 هارتشا دبعلا نأك ريصيف) :م لوألا دقعلا يأ :ش (لوألل رابتعالا يقبو) :م يناثلا عيبلا مدع اذإو
 لصفلا يف ىلوملل هعيبي هنأكو) :م هالوم نم هعاب اذإ اميف يأ : :ش (لوألا لصفلا يف ةرشعب ىلوملل
 لصفلا يف روكذملا نمثلا يأ :ش (لوألا نمثلا ربتعيف) :م هدبع نم ىلوملا هعاباذإ اميف يأ : :ش (يناثلا
 . لوألا يف روكذملا نمشلا ىلع هعيبي انإو هيف روكذملا نمثلا ىلع ةحبارم هعيبي الف لوألا

 اذإو :لاقف دبعلا نيد ركذ ريغ نم «طوسبملا» يف اهتاوخأو ةلأسملا هذه ركذ : يكاكلا لاقو
 نم بتاكملا وأ « دبعلا ىرتشا وأ « هدبع وأ « هبتاكم وأ « هدلو وأ « همأ وأ « هيبأ نم ايش یرتشا
 ىلع ماق يذلاب الإ ةحبارم هعيبي نأ هل نكي مل « هنمث نم لقأب عئابلا ىلع ماق دق نمئب ءايشأ هالوم
 بسك نأل « هكلم نع هجورخب نقيتي ام ىلع ةحبارملا عيب نأل « قافتالاب بتاكملاو دبعلا نم عئابلا
 . اًضيأ هل ناک هجو نم هبتاکم نم لصح امو « هالو دبعلا

 يف امأف «هزجع دنع كلما ةقيقح كلذ بلقنيو بتاكملا بسك يف كلملا قح يف ىلومللو
 هبو ٠ -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ دنع باوجلا كلذكف جاوزألاو دالوألاو ءابآلا نم كيلاملا ريغ
 . هجو يف -هللا امهمحر- يعفاشلاو دمحأ لاق

 اب ةحبارم هعيبي نأ هل : لوق يف - مهنع هللا يضر- يعفاشلاو دمحمو فسوي وبأ لاقو
 . امهنيب كالمألا نيابتل هارتشا

 دبعلا نيد مالسلا رخف ديق دقف « ؟ريغصلا عماجلا» حورش خسن فلتخا دق : يزارتألا لاقو
 . قرغتسملا

 ديق ناخ يضاقو . طيحم ريغ وأ هتبقرب طيحم نيد هيلع نوذآم دبعب : ديهشلا ردصلا لاقو
 حرش» يف لاقو ءًالصأ نيدلا ركذي ملو «بسحف نوذأم اب ديق يباتعلاو ءاَصضيأ طيحلملاب
 هعيبي هنإف هيلع نیدال وأ نيد هيلع يذلا نوذأملا هدبعو هبتاکمو هکیلام نم یرتشا ول : «يواحطلا

 .هجو ىلع رمألا نيبي نأ الإ نينامضلا لقأ ىلع ةحبارم

 ةرشع براضلملا عم ناك اذإو) :م ؛ريغصلا عماجلا »يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش (لاق) :م
 :م لاملا بر نإف يأ :ش (هنإف رشع ةسمخب لالا بر نم هعابو « ةرشعب ابوث ىرتشاف « فصنلاب مهارد
 اهتهبش نعو ةنايخلا نع اهيف زرتحي ةنامأ عيب ةحبارملا عيب نأل :ش (فصنو رشع ينثاب ةحبارم هعيبي)
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 ال هلام هلام ىرتشا هنأ عم « رفزل اًقالخ حبرلا مدع دنع اندنع هزاوجب ىضق نإو « عيبلا اذه نأل

 ىرت الأ « مدعلا ةهبش هيفف ةدئافلا عبتي داقعنالاو « دوصقم وهو ‹ فرصتلا ةيالو ةدافتسا نم هيف

 نمو : لاق . حبرلا فصن قح يف اًمدع يناثلا عيبلا ربتعاف هجو نم لوألا عيبلا يف هنع ليكو هنأ

 بر عيب زوجي ال هدنع ناف :ش (رفزل اًقالخ حبرلا مدع دنع اندنع هزاوجب ىضق نإو « عيبلا اذه نأل) :م

 ليلد :ش (هيف ال) :م هل لاملا ةبقر نأل « هسفن لا هسفن لام يرتشي لاملا بر نأ عم يأ :ش (هلام

 ‹ براضملا ىلإ لاملا ميلستب لالا بر نع تعطقنا فرصتلا ةيالو نأ كلذو هزاوجب ىضق : هلوق

 .دقعلا اذه يف ال يأ « هيف امل : هلوق ىنعم وهو فرصتلا ةيالو دافتسا براضملا نم ىرتشا امل مث

 عطق براضملا ىلإ ميلستلاب لاملا بر نأل «ديلا كلم يأ :ش (فرصتلا ةيالو ةدافتسا نم) :م

 لام راص ولاذهلو ‹فرصتلا ةيالو هل لصحي براضملا نع ءارشلابو ¢ هلام نع فرصتلا ةيالو

 - يشاترمتلا مامإلا هركذ ‹ حبر اهيف نكي مل نإو اهؤطو لاملا برل لحي ال ةيراج ةبراضملا

 . هللا همحر

 يف هركذ «فرصتلا نع براضملا عنم لالا بر كلي ال اذهلو « فرصتلا قح براضمللو

 ( ةدئافلا عبتي داقعنالاو) :م دوصقملا وه فرصتلا ةيالو لوصح يأ :ش ( دوصقم وهو ) :م حاضيإلا

 ةدحاو ةقفص امهارتشاو «هريغ دبعو هدبع نيب عمج اذإ اذهلو « ةدئافلا عبتي دقعلا داقعنا يأ :ش

 . جرخي مث نمثلا ماسقنا ىح يف ةدئافلا لوصحل ءارشلا يف هدبع لخدو « زاج

 برأ كولمملا ريخكو « فرصتلا قح ىف براضملل كولملاك لاملا نأل « هيف نحن اميف اذكف

 كلذ زاجف ءارشلاب الإ براضملل كلملا اذه لاطبإ لالا بر كلي الو ٠ فرصتلا قح ىف لاملا

 . ةدئافلا لوصحل

 حضوأ مث « زاوجلا مدع يأ « هزاوجب ىضق نإو : هلوق باوج :ش ( مدعلا ةهبش هيفف ) :م

 يأ :ش ( هنع ليكو ) :م براضملا نأ يأ :ش ( هنأ ىرت الآ ) :م : هلوقب كلذ -هللا همحر -فنصلا

 حبرلا نوكياذهلو ‹ لالا برلو هسفنل لمعي هنأل :ش ( هجو نم لوألا عيبلا يف ) :م لام لا بر نع

 ينعي :ش ( يناثلا عيبلا ربتعاف ) :م هل حبرلا نوكي اذهلو « لكوملل لمعي هنأل ليكولا فالخب امهل

 بر قح كلذ نأل :ش ( حبرلا فصن قح يف امدع ) :م يناثلا عيبلا ربتعا مدعلا ةهبش هيف ناك امل

 . لاملا

 يف لمعي الو هتصحب يذلا حبرلا قح فصن وهو حبرلا فصن قح يف : ةعيرشلا جات لاقو

 -دمحم يأ :ش ( لاق ) :م ًالصأ فصنلا اذه يف ةهبش ال ذإ براضملا هقحتسي حبرلا فصن قح
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 ءيش هدنع سبتحي مل هنأل ؛ نیبي الو ةحبارم اهعيبي بيث يهو اهئطو وأ تروعأف ةيراج ىرتشا

 . ءطولا اهصقني مل اذإ اميف ةلأسملاو ٠ نمثلا اهلباقي ال عضبلا عفانم اذكو ‹ نمثلا نم ءيش

 وأ ًابوث وأ ةيوامس ةفآب يأ :ش ( تروعأف ةيراج ىرتشا نمو ) :م «ريخصلا عماجلا يف - هللا همحر
 ( نيبي الو « ةحبارم اهعيبي بيث يهو اهتطو وأ ) :م دحأ لعف ريغب يرتشملا دنع بيع هباصأف « ًاماعط
 . يرتشملا دنع يآ :ش ( هدنع سبتحي مل هنأل) :م يدي يف تروعأف ةميلس اهنإ : لوقي ال يأ :ش
 نأل ؛ نمفلا ةلباقم هلباقي ءيش ) :م يرتشملا لعفب يأ هلعفب سبتحي مل هنأل خسنلا ضعب يفو
 اذإ لدبلا نم ءيش اهلباقي الف يأ :ش ( نمثلا اهلباقي ال ) :م فصو ةياخلاو :ش ( ةعبات فاصوألا

 . نايب الب ةحبارم هعيبيف هلاح ىلع قاب وهو لصألا ةلباقم هلك لدبلا انإو « دحأ عنص ريغب تءاج

 :ش ( تتاف ول ) :م نمثلا ةلباقب ءيش هدنع سبتحي مل هنأل : هلوقل حيضوت :ش (اذهلو ) م
 ال عضبلا عفانم اذكو « نملا نم ءيش طقسي ال ) :م يرتشملا ىلإ :ش ( ميلستلا لبق ) :م نيعلا يآ
 نم ءيش هلباقي ال فصو ةياغلا هلوق ىلع لكشي : ليق نإف « لاب تسيل اهنأل :ش ( نمثلا اهلباقي
 . لجألاب هارتشا اذإ هعيبي نأ هيلعو فصو هنإف « لجآلا نمثلا

 ءزجلاك نوكيف « نمثلا نم ءيش ةلباقم يف نوكيف ةداع ءيش لجألا ةلباقم يف يطعي : انلق
 هل ناك هفالتإ دصق اذإ ءازجلاو ءزجلا ةلزنب عضبلا عفانم نم ىفوتسملا : ليق نإف « نايبلا همزليف

 نإو « درلا نم نكمتي مل ًابيع اهب دجو مث « اهئطوف ةيراج ىرتشا ول هنأ ليلدب « نمشلا نم طسق
 دنع عيبلا نم ءزج سابحإ ةلزنب ءطولاب يفوتسملا نأ رابتعاب كلذو « ءارشلا تقو ًابيث يه تناك
 . يرتشملا

 نأ امإ :ولخي ال وهو « رخآ ىنعمل لب « ملسم ريغ تركذام رابتعاب درلا زاوج مدع : انلق
 هيلإ هجو الو دقع ريغب اهدري وأ « ةدايزلا ىلع درو ام دقعلا نأل « هيلإ هجو الو دقعلا عم اهدري
 مل اذإ اميف ةلأسملاو ) :م زوجي ال اذو كلم الب يرتشملا ءطو نوكيف هكلم ميدق ىلإ دوعت اهنأل ًاضيأ
 ال ءطولا نأل بيثلا ىف اذه «يدصق لعفب فصولا تاف اهصقن اذإ اهنأل :ش ( ءطولا اهصقني
 اهعيبي ال اهترذعل لازأف  اهعطو اذإ هنإف « ركبلا فالخب « نايبلا لبق ةحبارم « اهعيبي هنإف اهصقني
 . بيرق نع ءيجي امك نيعلا نم ءزج سبح هنآ نايبلا لبق ةحبارم

 عييملاب ثدح ولاذهلو « مادختسالاك ناكف « لدبلا لباقي الف لاب سيل ىفوتسملا بيثلا يفو

 . هكرتو نمثلا لكب هذخأ نيب ريخي يرتشملا ن ريغ نمثلا نم ءيش طقسي ال ضبقلا لبق بيع
 نع تريغت دق اهنأل نايب ريغ نم ةحبارم اهعيبي ال ةيوامس ةفآب تروعأ اذإ رفز لوق يفو

 . هباهارتشا يتلا اهلاح



 لوق وهو « هلعفب سبتحا اذإ امك نايب ريغ نم عيب ال هنأ لوألا لصفلا يف فسوب يبأ نعو

 هنأل ؛ نيبب ىتح ةحبارم اهعبي مل اهشرأ ذخأف يبنجأ اهأقف وأ ء هسفنب اهنيع اقف اذإ امأف « يعفاشلا

 نم ءزج ةرذعلا نأل ركب يهو اهئطو اذإ اذكو ‹نمثلا نم ءيش اهلباقيف فالتإلاب ادوصقم راص

 ةحبارم هعيبي ران قرح وأ « راف ضرق هباصأف اًبوث ىرتشا ولو . اهسبح دقو نمثلا اهلباقيف نيعلا

 . هانیب ام ینعملاو ‹ نبی یتح هعیبی ال هیطو هرشنب رسکت ولو « نایب ريغ نم

 . ذخأن هبو : لاق مث « طوحأ رفز لوقو :- هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا لاق

 عيبي ال هنآ ) :م تروعأف ةيراج ىرتشا اذإ ام وهو :ش ( لوألا لصفلا يف فسوي يبأ نعو ) :م

 وهو ) :م يرتشملا لعفب بئاغلا ءيشلا سبتحا اذإ امك يأ :ش ( هلعفب سبتحا اذإ امك نایب ريغ نم

 بجي رفز دنعف ‹ حيرختلا يف افلتخا امهنكل « اضيأ - هللا همحر - رفز وهو :ش ( يعفاشلا لوق

 كلذ ىلع ًاحبر هل مزلي مل لدبلا نم ىمس اب بيعم ريغ هارتشا هنأ يرتشملا ملع ول هنأ رابتعاب نايبلا

 . بيعت امدعب نيعي ملام

 نم ةصح فاصوألل نأ هبهذم ىلع ءانب نايبلا بجو لوقيف - هللا همحر - يعفاشلا امأو

 صضعب يفو :ش ( اهنيع اقف اذإ امأف ) :م هدنع ءاوس دابعلا عضيو « ةيوامس ةفآب بيعتلا نأو « نمثلا

 . ًاقفاذإ امأو : اهضعب يفو « اهنيع أقف نإ : انلق خسنلا

 نوكيف انلق « خسنلا ضعب يفو : لمكألا لاقو « حصألا وه : - هللا همحر - يزارتألا لاق

 هسفتب ) :م ةيراجلا نيع يرتشما أقف اذإ ينعي - هللا امهمحر- يعفاشلاو ء فسوي يبأ لوقل ًاباوج

 نم ءيش اهلباقيف فالتإلاب ًادوصقم راص هنأل ؛ نيبي ىتح ةحبارم اهعبي مل اهشرأ ذخأف يبنجأ اهأقف وأ

 ظفل يف روكذملا وهو اهشرأ ذخأ ىلع صيصنتلاب لدت -هللا همحر - فنصملا ةرابعو :ش ( نمثلا

 عقو شرألا ركذ ناك : “ ةياهنلا» يف لاقو « «ريغصلا عماجلا» لصأ يف - هللا همحر - دمحم

 شرألا ذخأل ببس شرألا نامض بوجو «شرألا نامض هيلع بجو يبنجألا أقف ال هنأل ء ًاقافتا

 . همکكح ذخأف

 ‹ شرألا ذخأل ضرعت ريغ نم طوسبملا» يف هركذ ام قالطإلا اذه ىلع ليلدلاو :لاق مث

 نأل ) :م نايبلاب الإ ةحبارم اهعيبي ال :ش ( ركب يهو اهتطو اذإ اذكو ) :م كلذك «طوسبملا »لقن ركذو

 اهسفن نيع تأقف ولو « نايبلا نم دب الف :ش ( اهسبح دقو نمثلا اهلباقيف « نيعلا نم ءزج ةرذعلا

 :ش ( راف ضرق هباصأف ًابوث ىرتشا ولو ) :م «طوسبلا »يف اذك نايبلا همزلي ال ذإ روعألاك وهف اهسفنب

 رات قرح وأ ) :م ءافلاب هنآ ىلع رسيلا وبأ صنو . هعطق اذإ ضارقملاب بوتلا ضرق نم « فاقلاب

 ال هيطو هرشنب رسكت ولو ) :م نمثلا اهلباقي ال ةعبات فاصوألا نأل :ش ( نايب ريغ نم ةحبارم هعيبي

 ‹ نيليلدلا يف ينعي :ش ( هانيب ام ىنعملاو) :م فالتإلاب ًادوصقم راص هنأل :ش ( نيب ىتح هعيبي
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 ءاش نإف « يرتشملا ملعف « نيبي ملو ةئام حبرب هعابف ةئيسن مهرد فلاب امالغ ىرستشا نمو : لاق
 يف ةهبشلاو « لجألا لجأل نمثلا يف دازي هنأ ىرت الأ . عيبملاب اهبش لجألل نأل؛ لبق ءاش نإو هدر
 ىلع مادقإلاو « امهنمشب ةحبارم امهدحأ عابو نيئيش ىرتشا هنأك راصف ةقيقحلاب ةقحلم اذه
 هكلهتسا نإو . بيعلا ىف امك « ريخي ترهظ اذإف ء ةنايخلا هذه لشم نع ةمالسلا بجوي ةحبارملا
 نييي ملو هايإ هالو ناك نإف : لاق « نمشلا نم ءيش هلباقي ال لجألا نأل ؛ ةئامو فلأب همزل ملع مث
 ناك نإو ‹ لوألا نمثلا ىلع ءانب هنأل ةحبارملا يف اهلثم ةيلوتلا يف ةنايخلا نأل ؛ ءاش نإ هدر

 نمثلا لك هرتسيو ةميقلا دري هنأ فسوي يبآ نعو . هانركذ ال ةلاح فلأب همزل ملع مث هكلهتسا

 . بولا رسكت يف رخآلاو « رأفلا ضرق يف امهدحأ

 فلأب امالغ ىرتشا نمو ) :م :!ريغصلا عماجلا »يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
 ءاش نإو هدر ءاش نإف يرتشملا ملعف ) :م ةئيسن هارتشا هنأ :ش ( نيب ملو ةئام حبرب هعابف ةئيسن مهرد
 .-هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش (لبق

 يف دازي هنأ ىرت الأ « عيبملاب اهببش لجألل نأل) :م لجألا تبثي :- هللا همحر - يعازوألا لاقو
 ةقيقحب يأ :ش ( ةقيقحلاب ةقحلم ) :م بابلا اذه يف يأ :ش (اذه يف ةهبشلاو  لجألا لجأل نمثلا
 « نيئثالا نمشب يأ :ش ( امهنمشب ةحبارم امهدحأ عابو نيئيش ىرتشا هنأك راصف ) :م ًاطايتحا عيبملا
 هذه لثم نع ةمالسلا بجوي ةحبارملا ىلع مادقإلاو ) :م اذه اذكف هنع زارتحالا بجي مارح كلذو
 ىنعم وهو رايخلا هل نوكيف بيعلاك اهروهظو < ةنايخلا رهظت ةئيسن هنأ نيبي مل اذإف :ش ( ةنايخلا
 يف امک) :م كرتلاو ذخألا نيب رايخلا هل يأ :ش ( ريخي ) :م ةنايخلا يأ :ش ( ترهظ اذإف ) :م هلوق
 كلهتسا نإو يأ :ش ( هكلهتسا نإو ) :م عيبلا يف بيعلا روهظ دنع رايخلا هل امك يأ :ش ( بيعلا

 . رخآ هجوب وأ « هعاب نأب هجوب روكذملا عيبملا يرتشملا
 هلباقي ال لجألا نأل ةئامو فلأب ) :م خسفلا رذعتل يرتشملا مزل عيبملا يأ : ش ( همزل ملع مث ) :م

 اذإ عيبلا خسفي نأ هل ناك ةنايخلا ةهبش رابتعابف ةلباقملا ةهبشل هيف نكلو ةقيقح :ش ( نمثلا نم ءيش

 . الف لجألا ةلباقب كالهلا دعب ءيش نمثلا نم طقسي نأ امأف « ًامئاق عيبملا ناك

 ملو ) :م ةيلوتلاب هعاب يأ :ش ( هايإ هالو ناك نإف ) :م - هللا همحر -دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
 ةيلوتلا يف ةنايخلا نأل ؛ ءاش نإ هدر ) :م رايخلا هل ناك ىرتشملا ملع مث ةئيسن فلأب هارتشا هنأ : :ش (نیبي
 نأل انه طحلا نكي الف « ناصقن الو ةدايز الف :ش ( لوألا نمثلا ىلع ءانب هنأل ؛ ةحبارملا يف اهلثم
 (هانركذ امل ةلاح فلأب همزل ملع مث هكلهتسا ناك نإو ) :م طحي ءيش يأف « ةدايز الو فلألا وه نمشثلا
 هنأ «رداونلا» يف :ش (فسوي يبأ نعو ) :م نمثلا نم ءيش هلباقي ال لجألا نأل : هلوق هب دارأ :ش
 ( وهو نمثلا لك درتسيو ) :م نيعلا ةميق يأ :ش ( ةميقلا دري ) :م يرتشملا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م : لاق
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 هللا ءاش نإ دعب نم كيتأيسو « قافنإلا دعب ملعو « دايجلا ناكم فويزلا ىفوتسا اذإ ام ريظن وهو

 لجألا نكي مل ولو « امهنيب ام لضفب عجريف « لجؤم نمشبو لاح نمشب موقي : ليقو . ىلاعت
 هعيبي : ليقو ‹ طورشملاك فورعملا نأل هنايب نم دبال لیق داتعم مجنم هنکلو « دقعلا يف اًطورشم

 هيلع ماق مكب يرتشملا ملعي ملو هيلع ماق اب اًئيش ًالجر ىلو نمو : لاق . لاح نمثلا نأل هنيبي الو

 ءاش نإو هذخأ ءاش نإ رايخل اب وهف سلجملا يف هنمثب عئابلا هملعأ نإف « نمللا ةلاهحل دساف عيبلاف

 ريخأتك راصو دقعلا ءادتباك لعج سلجلا يف ملعلا لصح اذإف « ررقتي مل داسفلا نأل ؛ هكرت

 ‹ سلحملا رخآ ىلإ لوبقلا

 رخآ ىلع هل ناك نأب :ش ( دايجلا ناكم فويزلا ىفوتسا اذإ ام ريظن ) :م مكحلا اذه نم روكذملا يأ :ش

 . دايج ةرشع

 نم كيتأيسو ) :م دايجلا ذخأيو اهلثم ًافويز دري :ش ( قافنإلا دعب ملعو ) :م ًافويز یفوتسا اذإف

 هيقفلا هلئاق :ش ( ليقو ) :م فرصلا باتك ليبق ةروثنم لئاسم يف يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ دعب

 لضفب ) :معئابلا يأ :ش ( عجريف لجؤم نمشبو لاح نمثب موقب ) :م هللا همحر يناودنهلا رفعج وبأ

 مجنم هنكلو دقعلا يف اطورشم لجألا نكي مل ولو ) :م نيتميقلا نيب يذلا توافتلا يأ :ش ( امهنيب ام

 :م ًامجنم وأ ةلمج امإ « رهشأ دعب نمثلا نوملسيو دقعب نورتشي نادلبلا ضعب ةداعك :ش ( داتعم

 :م نيدقاعلا نيب طورشملاك فرعلاب تباثلا نأل يأ :ش ( طورشملاك فورعملا نأل هنايب نم دب ال : ليق )

 ‹ لجألا ركذ مدعل :ش ( لاح نمشلا نأل ) :م هنايب بجي ال ينعي :ش ( هنيبي الو هعيبي : ليقو )

 . نمثلا يف لاحلا لصألاو

 ماق اب ايش الجر ىلو نمو ) :م «ريغصلا عماجل ا »يف - هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 نؤملا نم هقحل ام عم هب هارتشا اب هب دیری « يلع ماق اب اذه كتيلو : لاق اذإ ينعي :ش ( هيلع

 هيلع ماق مكب يرتشملا ) :م ملعي مل هنأ لاحلاو يأ :ش ( ملعي ملو ):م « كلذ ريغو لقعلاو غبصلاك

 . نيهجولا حص يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو :ش ( نمثلا ةلاهحل دساف عيبلاف

 عئابلا يرتشملا ملعأ نإف يأ :ش ( هنمشب عئابلا هملعأ نإف ) :م عيبلا دسفي ال هنأ يناثلا هجولاو

 يف هنأل :ش ( ررقتي مل داسفلا نأل ؛ هکرت ءاش نإو هذخأ ءاش نإ رایلاب وهف ‹ سلجملا يف ) :م هنمشب

 اذِإف ) :م رسيلل ًاقيقحتو ررضلل ًاعفد « ةدحاو ةعاسك سلجملا تاعاس نأل ررقتي ال دقعلا سلجم

 ةدحاو ةعاسك سلجملا تاعاس نأل ررقتي ال دقعلا :ش ( دقعلا ءادتباك لعج سلجملا يف ملعلا لصح

 راصو ) :م ادساف دقعنا امدعب ًاحيحص بلقني ال : لاق هجو يفو « هجو يف ًاقيقحتو ررضلل ًاعفد

 ريخأتلا نإف لوبقلا ريخأتك وفع سلجلملا رخآ ىلإ ريخأتلا نإف :ش ( سلجلا رخآ ىلإ لوبقلا ريخأتك

 . باجيإلاب طبارتي سلجعملا رخآ يف
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 « سلجما كلذ يف ملع اذإ همقرب ءيشلا عيب هريظنو حالصإلا لبقي الف ررقت دق قارتضألا دعبو

 . ةيؤرلا رايخ يف امك ريختيف ملعلا مدعل هلبق متي مل اضرلا نأل ريختي اغإ
 ىلع حصيف هلوأ يف لصاحلا ملعلاك سلجملا رخآ يف ملعلا اذكف تاعاس امهنيب تللخت نإو

 يفو :ش ( حالصإلا لبقي الف ) :م داسفلا يأ :ش ( ررقت دق قارتفالا دعبو ) :م ءادتبالا ريدقت
 ءيشلا عيب ) :م مكحلا اذه ريظن يأ :ش ( هريظنو ) :م حالصإلا لمتحي ال داسف اذه «يفاكلا»
 اذك اهنمث نأب ةمالعب اهملعي يأ « بايثلا مقري رجاتلا نأ هتروص « فاقلا نوكسب :ش (همقرب
 اذإ يرتشملا يأ :ش ( ملعاذإ) :م يرتشملل مولعم ريغ عئابلل مولعم وه يذلا نمثلا كلذب عيبيف
 هنأك لصحيو « لوبقلا دعب ناك نإو « عيبلا حص :ش ( سلجملا كلذ يف ) :م نمثلا كلذ ردق ملع
 اضرلا نأل ) :م يرتشملا يأ :ش ( ريختي افإو ) :م حصي ال قارتفالا دعب ملع ولو « لوبقلا تقو ملع
 يأ :ش ( ريختيف ملعلا مدعل) :م ةيؤرلا مدعب متي ال امك نمثلا رادقج ملعلا لبق يأ :ش ( هلبق متي مل
 داش نإو هذخأ ءاش نإ هآر اذإ ةيؤرلا رايخ يف ريختي امك يأ :ش ( ةيؤرلا رايخ يف امك ) :م يرتشملا
 . انه اه درو نمث رايخلا تابثإب عرشلا دورو نأل « هدر

 دوجوملاك سلجملا رخآ يف دوجوملا نأ انركذ امل رايخلا يرتشملل نوكي ال نأ يغبني : لق نإف
 . هلوأ يف

 . رايخلا هل ناك اذهلف هلوأ يف دوج وملاك لعجي ىتح سلاجملا رخآ يف اضرلا دجوي مل : انلق
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 عیب نع یھن -مالسلا هیلع- هنأل ؛ هضبقی یتح هعیب هل زجی مل لوحبو لقنی ام اًئيش یرتشا نمو

 ‹ كالهلا رابتعا ىلع دقعلا خاسفنا ررغ هيف نأل ؛ ضبقي مل ام

 ( للصف ) :م

 ادارطتسا انه اهركذ ان إو « هلبق تركذ يتلا لئاسملا ريغ لئاسم نايب يف لصف اذه يأ :ش

 ام ًائیش یرتشا نمو) :م ةيلوتلاو ةحبارملاك فاصوألا نم درجا عيبلا ىلع دئاز ديقب اهديقت رابتعاب

 عقتل هيف فرصتي نأ زجي مل لقي ملو « عيبلاب ديق :ش ( هضبقي یتح هعیب هل زجی مل لوحیو لقنی

 . قافتالا ىلع ةلأسملا

 - هنأل ‹ ماعطلا ريغ يف ضبقلا لبق هيف تافرصتلا عيمج زوجي :-هللا همحر- كلام لاقو

 لدف ‹ هضبقی یتح هعیبی الف ًاماعط عاتبا نم : هلوقب يهنلا دنع ركذلاب ماعطلا صخ - مالسلا هيلع

 . ةدئاف صيصختلا اذهل سيلف الإو مكحلا صيصخت ىلع

 : - هللا همحر- دمحأ لاقو « هادع اميف مكحلا يفن ىلع هلخدي ال ءيشلاب صيصختلا : انلق

 هيلع هنال ) :م زوجي هریغ يفو ضبقلا لبق هعيب زجي ملادودعم وأ ًانوزوم وأ ًاليكم عيبلا ناك نإ

 ىربكلا هننس يف يئاسنلا ىور :ش ( ضبقي مل ام عيب نع ىهن ) :م ةي يبنلا نأل يأ :ش ( مالسلا

 - مازح نب ميكح نع « ةمصع نب هللا دبع نع « كهام نب فسوي نع « ميكح نب ىلعي نع

 اهنم يل لحي امف « اهعيبأو عويبلا هذه عاتبا لجر ينإ « هللا لوسر اي تلق » : لاق - مهنع هللا يضر

 يف نابح نباو « هدنسم» يف -هللا همحر- دمحأ هاورو « هضبقت ىتح ًائيش نعيبت ال : لاق « مرحب امو

 . هحرحص ) 0

 ن لبق هيف حبرأف ًاماعط يرتشأ تنك : لاق مازح نب ميكح ىلإ هدانسإب يواحطلا ىورو

 ريغلا كلم عاب هنأ ذئنيح نيبتيف ضبقلا لبق عيبملا كاله يأ :ش ( كالهلا رابتعا ىلع دقعلا خاسفنا

 ( )١/ ۳٠۳ ننسلا يف يقهيبلاو ۲۹٤( /۲) عويبلا يف ينطقرادلاو . )۳٤۹۹( عویبلا يف دواد وبا هاور : حیحص (۱)

 هنع هللا يضر مازح نب ميكح نع ةمصع نب هللا دبع نع كهام نب فسوي نع ميكح نب ىلعي قيرط نم

 نبا قيرط نم ۲۸٦( /۷) يئاسنلا هاورو لوبقم : ظفاحلا هيف لاق « فيعض اذه ةمصع نب هللا دبعو . ًاعوفرم

 دبع قيرط نم ًاضيأ هاورو . مازح نب ميكح نع يمشجلا ةمصع نب هللا دبع نع ءاطع ينربخأ لاق جيرج

 . مازح نب ميكح نع حابر يبأ نب ءاطع نع عيفر نب زيزعلا

 هاور لاقو «ةرشابم مازح نب ميكح نم هعمس كهام نب فسوي نأ يعليزلا ظفاحلا ركذو حيحص دانسإ اذهو : تلق

 . هللا همحر ىلعي وبأ
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 ال : هللا همحر -دمحم لاقو . فسوي ىبأو ةفينح ىبأ دنع ضبقلا لبق راقعلا عيب زوجيو

 عيبلا نكر نأ امهلو . ةراجإلاك راصو « لوقنملاب رابتعاو « ثيدحلا قالطإ ىلإ اًعوجر ؛زوجي
 ‹ لوقنملا فالخب ردان راقعلا ىف كالهلا نأل ؛ هيف ررغ الو « هلحم يف هلهأ نم ردص

 . دقعللدسفم كلذو < هنذإ ريغب

 فرصتلا زجي مل ضبقلا لبق هكالهب هيف دقعلا خسفني دقعب كلم ضرع لك ؛حاضيإلا» يفو

 هكالهب دقعلا خسفني ال امو ًانيعم ناك اذإ حلصلا لديو ءًانيع تناك اذإ ةرجألاو عيبملاك «هيف
 :مدمعلا مد نع حلصلا لدبو «لام ىلع قتعلاو علخلا لدبو رهملاك ضبقلا لبق زئاج هيف فرصتلاف
 :ش (زوجي ال :-هللا همحر- دمحم لاقو « فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ضبقلا لبق راقعلا عيب زوجيو)

 يأ :ش (اعوجر ) :مّألوأ هللا امهمحر ةفينح وبأو دمحأو هللا امهمحر يعفاشلاو رفز لاق هبو

 ميمعتلل ثيدحلا يف ام ةملك نإف « روكذملا :ش (ثيدحلا قالطإ ىلإ) :م عوجرلا لجأل وأ ًاعجار

 يف اهنإف :ش ( ةراجإلاك راصو ) :م لوقنم لاك هعيب زوجي الف ضبقي مل عيبم هنأل ؛ هيلع سايقلابو
 . نمضي مل حبر ىلع امهلامتشا عماجلاو « ضبقلا لبق زوجي ال راقعلا

 داسفلا يضتقي يهنلاو « ًاعرش هنع يهن نمضي ملام حبرو « حبرلاو عيبلا نم دوصقملا نإف
 يبألو يأ :ش (امهلو ):م ةراجإلا يف امك هنامض يف لخدي مل هنأل ضبقلا لبق ًادساف عيبلا نوكيف
 نم ردص ) :ملوبقلاو باجيإلا وهو :ش ( عيبلا نكر نأ ) :م -هللا امهمحر -فسوي يبأو ةفينح

 الو) :م زاوجلا يضتقي وهو كولمملا لالا وهو :ش ( هلحم يف ) :م غلابلاو لقاعلا نم يآ :ش ( هلهأ

 . كالهلاب هيف دقعلا خاسفنا مهوتي ال هنأل :ش ( هيف ررغ

 ال ردانلاو لاغلا تيب راوجل وأ لمرلا وأ ءاملا ةبلغبامإ :ش ( ردان راقعلا يف كالهلا نأل ) :م

 . ردات هريغ يف كالهلا نإف :ش ( لوقنملا فالخب ) :م هب دتعي

 يف امأف « لامرلا هيلع بلغي راوجل ريصي نأ هيلع ىفخي ال عضوم يف :انخياشم ضعب لاقو
 ليلعتلا اذه : ليق نإف -هللا همحر - يبوبحملا مامإلا هركذ اذك « زوجي الف كلذ نمؤي ال عضوم

 ناک ولف ‹كلمتي عيفشلاو ضبقلا لبق ةعفشلا قح توبث هيلع ليلدلاو ٠ سايقلاب هصيصخت زوجي

 . ضبقلا لبق ةعفشلاب ذخألا عيفشلل زاج امل لدبب كلملا لمتحي ال ضبقلا لبق راقعلا

 يفو« حصي ال هجو يف : ناهجو ضبقلا لبق ةعفشلاب ذخألا يف - هللا همحر - يعفاشللو

 . حصألا وهو « حصي هجو



 ليق . ةراجإلاو زاوحجلا لئالدب المع « هب لومعم ثيدحلاو « دقعلا خاسفنا ررغ هنع يهنملا ررغلاو

 نمو لاق . ردان ريغ اهكالهو عفانملا ةراجإلا يف هيلع دوقعملا يف ملع ولو « فالخلا اذه ىلع

 خاسفنالا مهوتي ال : انلق « ردان ريغ كلذو « بيعلاب درلاب دقعلا خاسفنا مهوتي : لیق ناف

 ًاكلم ريصي ضبقلا لبق عيبلا زاوج ريدقت ىلع هنأل ‹ ضبقلا لبق هيف عيبلا زاج ىتح درلاب

 اذك « ذئنيح درلاب هيف خاسفنالا مهوتي الف بيعلاب درلا لوألا يرتشملا كليب ال ذئنيحو «يرتشملل

 . ةيريهظلا دئاوفلا» يف

 ررغ الو : تلق فيك: لاقيامع باوج اذه :ش ( دقعلا خاسفنا ررغ هنع يهنملا ررغلاو ) :م

 باجأف قاقحتسالا روهظب ضبقلا دقعب ًاضيأ دوجوم ررغلاو « ردان راقعلا يف كالهلا نأل هيف

 ثيدحلا يآ :ش ( ثيدحلاو) : :م لوألا دقعلا خاسفنا ررغ ثيدحلا يف هنع يهنملا ررغلاو : هلوقب

 نوکیف هيلع دوقعملا كالهب ضبقلا لبق اميف دقعلا خاسفنا ررخب يأ :ش ( هب لومعم ) :م روكذألا

 ( زاوجلا لئالدب ًالمع ) :م هلبق ةيصولاو ضبقلا لبق قاتعإلا زوجي هنأ ىرت الأ « لوقنم اب ًاصوصخم
 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم عيبلا زاوج يأ :ش

 ةنسلا امأو « ۲۷١( ةيآلا : ةرقبلا ) 4 ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو :  ىلاعت هلوقف باتكلا امأ

 اذكه « ةقدصلاب هوبوشف فلحلاو وغللا هرضحي عيبلا نإ راجتلا رشعم اي ١ : -مالسلا هيلع - هلوقف

 . ةزرغ نب سيق ننسلا يف هاور : لاق مث « هحرش يف -هللا همحر- يزارتألا هركذ

 : يذمرتلا هركذ اميف هظفلو « ةعبرألا ننسلا باحصأ هج رخأ ثيدحلا : تلق

 لاق ةزرغ نب سيق نع « لئاو يبأ نع « مصاع نع « سابع نب ركب وبأ انث « دانه انثدح
 مثإلاو ناطيشلا نإ راجتلا رشعم اي » : لاقف ةرسامسلا ىمسن نحنو ةي هللا لوسر انيلع جرح:

 .  ےحص نسح ٹیدح : : يذمرتلا لاق مث « « ةقدصلاب مكعيب اوبوشف عيبلا نارضحي

 . اهب تامو ةفوكلا لزن يرافغ « يازلا مث ءارلاو « ةمجعملا نيغلا حتفب « ةزرغ نب سيقو

 « هيلع مهررق لب كلذ ىلع مهركني ملف نوعيابتي سانلاو ثعب ةَ يبنلا نإف عامجإلا امأو

 - هللا همحر- دمحم سايق نع باوج :ش (ةراجإلاو ) :م كلذ ىلع ةمألا عامجإ دقعنا دقو

 ىنعم وهو فالتخالا ىلع اهنأل « اهيلع ًاسيقم حلصت ال اهنأ هريرقتو ةراجإلا ىلع عازنلا ةروص
 :ش ( ردان ريغ اهكالهو عفانملا ةراجإلا يف هيلع دوقعملا يف ملع ولو فالخلا اذه ىلع ليق ) :م : هلوق

 . ةزئاج ضيبقلا لبق راقعلا ةراجإ -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ينعي

 ةراجإلا ةحص نأل ‹ هتراجإ زوجي ال ضبقلا لبق هعيب زوجي ال ام : «حاضيأإلا» يف لاقو



 زج مل « ةنزاوم وأ ةلياكم هعاب مث « هنزتا وأ هلاتكاف ةنزاوم اًتوزوم وأ « ةلياكم ًاليكم ىرتشا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأل ؛ نزولاو ليكلا ديعي ىتح هلكأي نأ الو هعيبي نأ هنم يرتشملل

 . يرتشملا عاصو ئابلا عاص ناعاص هيف يرجي ىتح ماعطلا عيب نع یھن

 الب زوجي ال :ليقو « عفانملا يف كلم ةبقرلا وهو لصألا يف فرصتلا كلم اذإف « ةبقرلا كلت
 . لوقنملا ةلزنمب عفانملا نأل « حيحصلا وهو فالخ

 -هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م لوقنملا عيبل اهزاوج عنتميف عفانملا كيلمت ةراج لاو

 وأ يأ :ش (ًانوزوم وأ ) :م ليكلا در ينعي :ش ( ةلئاكم ًاليكم ىرتشا نمو ) :م ريغصلا عماجلا »يف
 ًادودعم وأ ًانوزوم اليكم كلم اذإ هنأل ءارشلاب ديق نزولاب ينعي :ش ( ةنزاوم ) :م نزوي ام ىرتشا
 دیق ءددعلاو نزولاو ليكلا لبقو ضبقلا لبق هيف فرصتي نأ كلم نمل زاج ثاريم وأ ةيصو وأ ةبهب
 ء ةزفقأ ةرشع هنأ ىلع ماعطلا اذه ىرتشا نأب نزولاو ليكلا طرشب ينعي « ةنزاوم وأ هلئاكم هلوقب
 دعبو نزولاو ليكلا لبق هيف فرصتي نأ هل زوجي ال هضبقو ًانم اذك اذك هنأ ىلع ديدحلا اذه وأ
 نزولاو ليكلا لبق هيف فرصتلا زاج هضبقو ةفزاجم هارتشا اذإ هنإف  ةفزاجملا جرخي ًاضيأ ةلئاكملا
 ليكلاب ذخألا لايتكالا :ش ( هنزتا وأ هلاتكاف ) :م ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع ءىجي ام ىلع
 .ذخآلا نزتاف يطعملا نزوو « ذخآلا لاتكاف يطعم ا لاك : لاقي « نزولاب ذخألا نازتالاو

 ( هنم ىرتشملل زجي مل ) :م ليكلا طرشب يرتشملا هعاب يآ :ش ( ةنزاوم وأ ةلئاكم هعاب مث ) :م

 نأ الو هعيبي نأ) :مةنزاوم وأ ةلئاكم هارتشا يذلا لوألا يرتشملا نم يناثلا يرتشملل زجي مل يأ :ش

 هيف يرجب ىتح ماعطلا عيب نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل  نزولاو ليكلا ديعي ىتح هلكأي
 رباج نع «هننس» يف ةجام نبا هاور ثيدحلا اذه :ش "( يرتسشملا عاصو عئابلا عاص « ناعاص
 يضر” ةريره وب هاورو « هوحن هل هللا لوسر ىهن : لاق هنع ريبزلا وبأ هاور « -هنع هللا يضر-
 : يبنلا نأ - هللا همحر - نيريس نب دمحم قيرط نم رازبلا هنع هجرخأ . ًاضيأ -هنع هللا

 . ىهتنا « ناصقللا هيلعو ةدايزلا هيف هبحاصل نوكيف « هيف دازو .هوحن
 هعيبي ىتح هسفنل هعاص « يرتشملا عاصبو هيرتشي ىتح هسفنل هعاص مئابلا عاصب دارأو

 هنع هللا يضر يعفاشلا لاق انلوقبو « نيترم ليكلا ىلإ جاتحي هل دحاولا عيبلا نأ مهعامجإل

 نبدمحمانثدح : لاق هدنسم يف رازبلا هاورو . (۸ /۳) ينطقرادلاو (۲۲۲۸) عويبلا يف ةجام نبا هاور (1)

 ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم نع ناسح نب ماشه نع نيسح نب دلخم انث ٠ يمرجلا ملسم انث ٠ ميحرلا دبع
 . هجولا اذه نم الإ ةريره يبأ نع ىوري هملعن ال : لاق مث . ًاعوفرم

 . فيعض وهو ىليل يبأ نب دمحم هيف ينطقرادلاو ةجام نبا دانسإ : تلق

 دلاخ ريغ دانسإلا اذهب هيوري ال ركنم ثيدح اذه: لاق مث « سنأ ثيدح نم ٠٤( /۳) لماکلا يف يدع نبا هاورو

 . عاضو باذک وهو لاله نب یلعم هیفو سابع نبا ثیدح نم كلذك هاورو . ديزي نبا
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 زرحتلا بجيف مارح ريغلا لام يف فرصتلاو ‹ عئابلل كلذو طورشملا ىلع ديزي نأ لمتحي هنألو

 ‹ هل ةدايزلا نأل ةفزاحم هعاب اذإ ام فالخبو « هنع

 ةيصولاو ةبهلاك كلاب ةصتخملا تافرصتلا رئاس كلي ال امكو - هللا امهمحر- دمحأو كلامو

 لاقي ال هلكأو ليك ريغب هضبق ولو يبوبحما «ريغصلا عماجل ا» يفو « «طوسبملا» يف اذك كلذ وحنو

 . ليكلا نم هب رمأ ام درل مثأي هنأ الإ هسفن كلم لكأ هنأل مارح هنإ

 . ماسقأ ىلع ناليكملا : ةيريهظلا دئاوفلا يفو

 ليكم ا نيعلا عيبو « هباب يف ءيجي ام ىلع ملسلا وهو نيترم ليكلا ىلإ جاتحي ام :لوألا

 . ةلئاكم هارتشا امدعب ةلياكم

 اهدافتسا وأ ةفزاجم ةطنح هيلإ ملسملا ىرتشا اذإ ام وهو « دحاو ليك ىلإ جاتحي ام : يناثلاو

 هيف جتحا ةلياكم اهعاب وأ ملسلا بر اهاندأ مث رك اهنآ ىلع ةطنح ضرقتسا وأ « ًاشرأ وأ ةعارز

 . ليكلا طرشب ًاضرق هدافتسا اميف اذكو ةعارز وأ ًاشرأ دافتسا اميفاذكو دحاو لك ىلإ

 ةفزاجم اهعاب مث ةفزاجم ةطنح ىرتشا اذإ ام وهو ليكلا ىلإ هيف جاتحي الام وه : ثلاثلاو

 ةفزاجم هارتشا نإف ينزولاو يليكلاك تارادقم ةثالث لاومألا نأ ملعاو « زوجي هنأ «هرداون» يف

 زوجي الف نزولاو ليكلا طرشب هارتشا نإو « ءيجي ام ىلع نزولاو ليكلا لبق هفرصت زاج هضبقو

 . رم دقو

 دعلا لبق فرصتلا هل زوجي لهف هضبقف دعلا طرشب هارتشا نإف « ضيبلاو زوحجلا تايددعو

 همحر- ةفينح يبأ دنع «ريغصلا عماجلا حرش» يف اوركذ دقف باتكلا يف هباوج ركذي مل ؟ًابناث

 ول هنأ ىرت الأ ‹ رادقملا ةفرعمل ددعلا نأل نزولاو ليكلا يف امك ًايناث دعلا لبق عيبلا لطبأ هنأ -هللا

 . عيبلا يف لخدي الو عئابلل ةدايزلاف دازف ةئام هنأ ىلع ًازاوج ىرتشا

 هنأ ىرت الأ « نزولاو ليكلا فلاخي دعلا نأل دعلا لبق دقعلا ازاجأ امهنأ امهنع يورو

 « كلذ وحنو «راقعلاو بوثلاك تاعورذمو . زاج نيتزوجب ةزوج عاب ول اذهلو ابرلا هيف ىرجي

 هل زوجي ال هضبقف ًالثم عرذأ ةرشع هنأ ىلع ىرتشا نأب عرذلا طرشب وأ ةفزاجم ىرتشا نإف

 باتك لوأ يف رم دقو « عرذلا لبق هنع زرحتلا بجيف مارح وهو ريغلا لام هنأل هيف فرصتتلا

 زرحتلا بجيف مارح ريغلا لام يف فرصتلاو « عئابلل كلذو طورشملا ىلع ديزي نأ لمتحي هنألو ) :م
 ( هل ) :م لكلا ينعي :ش ( ةدايزلا نأل ةفزاجم هعاب اذإ ام فالخب ) :م فرصتلا كرتب وهو :ش ( هنع

 ةلياكم ًاليكم ىرتشا هنأ زئاجل ا نم نأب بيجأو ةفزاجملا يف روصتت ال ةدايزلا نأب ضرنعاو :ش
 ىلع ةدايز نوكيف عقاولا يفرشع انثا وه اذإف ةفزاجم هعاب مث ًالثم ةزفقأ ةرشع هنأ ىلع هلاتكاو

۲٥1 



 الو ‹ ردقلا فالخب بوثلا يف فصو عرذلا ذإ ؛هل ةدايزلا نأل ةعراذم بوثلا عاب اذإ ام فالخبو
 طرشلاوهو يرتشملاو عئابلا عاص سيل هنأل ؛ يرتشملا ةرضحب ناك نإو عيبلا لبق ة عئابلا ليكب ربتعم

 الو اًمولعم عيبملا ريصي هب نأل ؛ ميلستلا باب نم ليكلا نأل يرتشملا ةبيغب عيبلا دعب هليكب الو

 رهاظل هب ىفتكي ال ليق دقف يرتشملا ةرضحب عيبلا دعب عئابلا هلاك ولو  هترضحب الإ ميلست
 دحاو ليكب اًمولعم راص عيبملا نأل ؛ حيحصلا وهو هب ىفتكي : ليقو «نيعاص ربتعا هنإف « ثيدحلا

 ‹ ميلستلا ىنعم ققحتو

 . «يفاكلا» يف اذك لوألا يرتشملا هارتشا يذلا ليكلا

 كلذو عئابلا نهذ يف تناك يتلا ةدايزلا دارملا ليقو ىرت ام لحمتلا نم هيفو : لمكألا لاق

 :م يرتشملل دئازلاو « هنظ ام ىلع دئاز وه اذإف « زيفق ةئام هنأ هنهذ يفو « ةفزاجم عاب هنأب
 ‹ ةلاهج هيف سيلو :ش ( بوثلا يف فصو عرذلا ذإ ء هل ةدايزلا نأل ةعراذم بوثلا عاب اذإ ام فالخبو)

 ال ردقلا دايدزاب نأل . فصوب سيل هنإف ليكلا يأ :ش ( ردقلا فالخب ) :م هريغب عيبملا طالتخا الو
 نيسمخلا ةميق دادزي ال ىرحأ نوسمخ هيلع داز اذإ ةطنحلا نم ًانم نيسمخك ردقملا ةميق دادزي
 . ىلوألا

 ةرضحب ناك نإو ) :م لوألا يرتشملا عئابلا نم دارملا :ش ( عيبلا لبق عئابلا ليكب ربتعم الو ) :م
 :ش ( طرشلا وهو يرتشملاو عئابلا عاص سيل هنأل ) :م كلذو اهلبق اب ةلصاو نإ ةملك :ش ( يرتشما
 ؛يرتشملا ةبيغب عيبلا دعب ) :م عئابلا ليكب يأ :ش ( هليكب الو ) :م يرتشملاو عئابلا عاص وه طرشلا يأ
 ( هترضحب الإ ميلست الو « ًامولعم عيبا ريصي ) :م ليكلاب يأ :ش ( هب نأل ميلستلا باب نم ليكلا نأل
 :م ققحتي ال بئاغلا ىلإ ميلستلاف « رضاح ملسم نم ميلستلل دب ال ذإ يرتشملا ةرضحب يأ :ش :
 . عئابلا ليكب يأ :ش ( هب ىفتكي ال :لیق دقف « يرتشملا ةرضحب عيبلا دعب عت بلا هلاک ولو)

 يآ :ش ( هب ىفتكي :ليقو « نيعاص ربتعا ) :م ثيدحلا نإف يأ :ش ( هنإف ثيدحلا رهاظل ) :م
 راص عيبملا نأل ) :م « حيحصلا وه دحاولا ليكلاب ءافتكالا يأ :ش ( حیحصلا وهو ) :م عئابلا ليكب
 - فنصملا مالك يف ليق« ةدايزلا لامتحا ىفتناو :ش ( ميلستلا ىنعم ققحتو دحاو ليكب ًامولعم
 ليكلا طرتشي نأ دقعلا ناك اذإ اميف ًالوأ ةلأسملا عضو هنأل كلذو ضقانتلا ماهيإ -هللا همحر

 . ثيدحلاب نيعاصلا نايرج بوجو ىلع لدتساو

 عضو نوكي نأ يضتقي وهو « دحاولا ليكلاب ىفتكي نأ حيحصلا نأ ةلأسملا رخآ يف ركذ مث
 نم حيحصلا يف دحاولا ليكلاب ءافتكالا نأ امك ليكلا طرشب « ًادحاو ادقع نوكي اميف ةلأسملا
 ءافتكالاف « ليكلا طرشب نادقعلا دجو اذإ امأو ليكلا طرشب ثلاثلا دقعلا يف وهاغنإ « ةياورلا

 بوجو ةياورلا نم حيحصلا ىلع هيف باوجلا لب « ةياورلا نم حيحصب سيل امهيف دحاولا ليكلاب
 . نيليكلا
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 یرتشا ولو ‹« یلاعت هللا ءاش نإ ملسلا باب يف نيبن ام ىلع نيتقفصلا عامتجا ثيدحلا لمحمو

 يبأ نع ىوري اميف ‹ نوزوم اكو ابرلا لاب سيل هنأل ؛ امهنع ىوري اميف عورذملاك وهف ادع دودعملا

 ضبقلا لبق نمثلا يف فرصتلاو : لاق . طورشملا ىلع ةدايزلا هل لحت ال هنأل ؛ هللا همحر - ةفينح

 اح
 راج

—— 
 ‹ عئابلا هلاك ولو : هلوق يف عئابلاب دارملا نوكي نأب هعفدو: - هللا همحر -لمكألا لاقو

 هلاكو ةلياكم عاب اذإ يرتشملا نأ هانعمو « يناثلا عيبلا عيبلابو يناثلا وه يرتشملاب وأ لوألا يرتشملا

 :ش ( نيتقفصلا عامتجا ثيدحلا لمحمو ) :م : هلوق كلذ ىلع لديو « كلذب ىفتكي هيرتشم ةرضحب

 ليلد ثيدحلا : لوقي هنأكف هيلإ روظنم ريغ نيتقفصلا عامتجا ةروصلا هذه یف نأ ىلع لدی هناف

 . ةلأسملا لوأ يف امك ناتقفصلا تعمتجا اميف نيعاصلا بوجو ىلع

 - هللا همحر -يكاكلا هعبتو اذه ركذ : يقانفسلا نأل « مالكلا اذهب درفنم ريغ لمكألاو

 لجألا لجألف ملسأ نمو : هلوق دنع :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ ملسلا باب يف نيبن ام ىلع ) :م ًاضيأ

 هضبقي نأ هرمأ نإو ءءاضق نكي مل ءاضق هضبقب ملسلا بر رمأف « ارك لجر نم هيلإ ملسملا ىرتشا

 . زاج هسفنل هلاتکا مث هل هلاتکاف هسفنل

 ام رخآ ىلإ هيلإ ملسملا يرتشي نأب « ليكلا طرشب نادقع دجو اذإ اميف درو ثيدحلا : اولاق

 مث ًالوأ هيلإ ملسملل هليكب ملسلا برل عاصو هيلإ ملسملل عاص « ناعاص هيف طرتشا هنإف « هانركذ

 . ةدح ىلع ليك لكل ط رتشيف ليكلا طرشب نادقع دجو انه اه نأل « هسفنل هليكي

 ال هنإف : لاقو هوحن ركذف هيلإ ملسملا ىلع ثيدحلا لمحم نإ : ًاضيأ لاق «ىفاكلا» ىفو

 ضبق ىرخألاو هيلإ ملسلملا ىرتشا امهادحإ « ليكلا طرشب نيتقفصلا عامتجال نيعاصب الإ حصي

 وهف ادع دودعملا ىرتشا ولو ) :م نيليكلا ىلإ هيف جاتحي هنإف ديدحجملا عيبلاك وهو هسفنل ملسلا بر

 يب نع ةياور وهو - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ نع يأ :ش ( امهنع یوری امیف عورذملاك

 . - هللا همحر - ةفينح

 :م رم همكحو عورذملا ناكف نينثالاب دحاولا عيب زاج اذهلو :ش ( ابرلا لامب سيل هنأل ) :م

 ًاضيأ - هللا همحر - يخركلا لوق وهو :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ىوري اميف نوزوملاكو)

 ىرتشا نم هنأ ىرت الأ :ش (طورشملا ىلع ةدايزلا هل لحت ال هنأل ) :م - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو

 نم ناصقنلا ةصح درتسي لقأ اهدجو ولو ةدايزلا هل ملست مل رثكأ اهدجوف فلأ هنأ ىلع اًقازج

 همحر-يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م نوزوملا يف نزولاك ددعلا نم فرصتلا زاوجل دب الف عئابلا

 نمثلا مهاردلا ناكم يرتشملا نم ذخأي نأب :ش ( زئاج ضبقلا لبق نمثلا يف فرصتلاو ) :م : -هللا

 . هریغ وا ابوث



 . عيبملا فالخب نييعتلاب اهنيعت مدعل كالهلاب خاسفنالا ررغ هيف سيلو « كلملا وهو « قلطملا مايقل
 زوجيو « عيبملا يف يرتشملا ديزي نأ عئابلل زوجيو .نمثلا يف عئابلل ديزي نأ يرتشملل زوجيو : لاق

 ملسلاو فرصلا ىوس اهوحنو تافلتملا نامضو ةرجألاو رهملا نم نويدلا رئاس يف اذكو

 ةطنح ركب وأ مهاردب ًالبإ عاب ول ىتح :ش ( كلملا وهو ) :م ماللا رسكب :ش ( قلطملا مايقل) :م زئاج
 خاسفنالا ررغ ) :م نمثلا يف فرصتلا يف يأ :ش ( هيف سیلو ) :م رخآ ًائیش هل هب ذخأي نآ هل زاج
 نم يأ :ش ( عيبملا فالخب نييعتلاب اهنيعت مدعل ) :م نمثلا كالهب دقعلا خاسفنا يأ :ش ( كالھلاب
 :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م « يرتشملا ةمذ ىلع نمثلا ىقبي خسفي مل اذإو « دوقنلا
 ةحص طرش:-هللا همحر - ةعيرشلا جات لاق :ش ( نمثلا يف عئابلل ديزي نأ يرتشملل زوجيو ) :م

 «ةقيقح يرتشملا قح يف ةلباقملل الحم عيبملا نوكو عيبملا ءاقب ةياورلا رهاظ يف نمثلا يف ةدايزلا
 يف ال هسفن يف ةلباقملل ًالباق عيبلا نوك ةدايزلا ةحص طرش نأ - هللا همحر - دمحم نع يورو
 ملسو بهو وأ يرتشملا عاب امدعب نمثلا يف ةدايزلا حصت ةياورلا هذه ىلعف « ةقيقح يرتشملا قح

 . هسفن يف ةلباقملل ًالحم يقب عيبلا نأل « قدصت وأ

 : يزارتألا لاقو « يرتشملا قح يف ةلباقملل الحم قبي مل هنأل ؛ حصي مل ةياورلا رهاظ يفو
 كالهلا ناك نإو حصي الف نكي ملاذإ امأ «ًامئاق هيلع دوقعملا ناك اذإ حصت امنإ نمثلا يف ةدايزلا
 ةيراج لجرلا نم لجرلا ىرتشا اذإ امك ًامكح امأو تام اذإ امك ةقيقح امأ « ًامكح وأ ةقيقح
 يف داز يرتشملا نإ مث « اهدلوتسا ناك وأ اهبتاك وأ اهربد وأ اهقتعأف يرتشملا اهضبقف مهرد فلأب

 . هيلإ اهملسو هريغ نم اهبهو وأ اهعاب ول كلذكو ٠ حصت ال ةدايزلاف اهنمت

 نأل ةدايزلا تحص اهدي تعطق وأ اهرجأ وأ اهنهر ولو «ريبكلا عماجلا حورش» يف لاقو
 يف كالهلاك هنأل نمثلا يف ةدايزلا زجي مل املس مث ًارمحخ اعيابت اذإ ناينارصنلاو مئاق هيلع دوقعملا
 نآ عئابلل زوجيو ) :م لباقب سيل لحملا نأل زجي مل ةاشلا كاله دعب نمشلا يف داز ولو ملسملا قح

 ماد ام ةزئاج عيبلا يف يرتشملل عئابلا ةدايز :ش ( نمثلا نع طحي نأ زوجيو عيبملا يف يرتشملا ديزي
 اذإف نيعلا يف دافتسملا كلم ا وهو هرثأ مايقل ًامئاق دقعلا ناك ًامئاق ماد ام هيلع دوقعملا نأل ًامئاق عيبملا
 ‹ هيلع دوقعملا كاله دعب حصي هنإف طحلا فالخب هرييغت حصي ال مدعلا نأل ةدايزلا حصت مل كله
 امك ًارييغت هلعج نكي مل نإو ًارييغت لعج ًامئاق دقعلا ناك نأب دقعلل ًارييغت لعجي نأ نكمأ ول هنإف
 . نيلاحلا يف طحلا حصف نيدلا نع اءرب لعج كالهلا ةلاح يف

 ام عيبملا سبحي نأ عئابلل نإف هيلع ديزملاو ديزم اب وأ :ش ( كلذ عيمجب قاقحتسالا قلعتيو) :م
 دعب ةدايزلا عني نأ يرتشملل سيلو « ًالاح نمثلا ناك اذإ نمثلا نم هيلع ديزملاو ديزملا فوتسي مل
 . دقعلا لصأب تقحتسا اهنآأل كلذ



 قاحتلالا رابتعا ىلع ناحصي ال ىعفاشلاو رفز دنعو « اندنع دقعلا لصأب ناقحتلي طحلاو ةدايزلاف

 هكلم ريصبي هنأل ؛ اّنمث ةدايزلا حبحصت نكمب ال هنأ امهل . ةلصلا ءادتبا رابعا ىلع ناحصي لب

 الف عيبملا لكب ًالباقم راص نمثلا لك نأل طحلا كلذكو « دقعلا لصأب قحتلي الف « هكلم ,رضوع

 ىلإ عورشم فصو نم « دقعلا ناريغي ةدايزلاو طحل اب امهنأ انلو . ًادتبم اءرب راصف هجارخإ نكمي

 امهل نوكي نأ ىلوأف ‹ عفرلا ةيالو امهلو « لدع وأ اًحبار وأ ارساخ هنوک وهو « عورشم فصو

 ؛ دقعلا لصأب قحتلي حص اذإ مث « دقعلا دعب هاطرش وأ رايخلا طقسأ اذإ امك راصو رييغتلا ةيالو

 ؛ لكلا طح فالخب هسفنب ال هب موقي ءيشلا فصو نأل

 ‹ نملا نم هيلع ديزملاو ديزملا ملسي ملام عيبملا ميلستب عئابلا ةبلاطم هل سيل يرتشملا كلذكو

 . عيبملا قحتسا اذإ ةدايزلاو لصألاب ينعأ « كلذ عيمجب عئابلا ىلع عجري يرتشملا كلذكو

 « طحلا دعب نمشلا نم يقب ام ملس اذإ عيبملا ميلستب عئابلا ةبلاطم يرتشملل طحلا ةروص يفو

 دنعو « اندنع دقعلا لصأب ناقحتلي طحلاو ةدايزلاف ) :م طحلا دعب يقب اب عيبلا قحتسي عيفشلا كلذكو

 رابتعا ىلع ناحصي لب ) :م دقعلا لصأب ينعي :ش ( قاحتلالا رابتعا ىلع ناحصي ال يعفاشلاو رفز

 :م ميلستلاب الإ متي ال ءادتبا ةبه نمثلاو نملا يف امهدنع ةدايزلاب ةبهلا يأ :ش ( ةلصلا ءادتبا

 نم يأ :ش ( ًانمث ةدايزلا حيحصت نكمب ال هنأ) :م- هللا امهمحر - يعفاشلاو رفزل يأ :ش (امهل)

 عيبملا كلم هنأل :ش ( هكلم ضوع ) :م يرتشملا كلم يأ :ش ( هكلم ريصي هنأل ) م ًانمث هنوك ثيح

 زوجي ال كلذو « عيبلا وهو هسفن كلم ةلباقم يف نوكت نمشلا يف ةدايزلاف . ًانمث ىمسملا دقعلاب

 نكي الف عيبملا لكب ًالباقم راص نمثلا لك نأل طحلا كلذكو «دقعلا لصأب قحتلي الف ) :م ذئنيحف

 . ءيش يف لخاد ريغ ءادتبا ينعي :ش ( ادتبم ًاءرب راصف ) :م كلذ نع :ش ( هجارخإ

 :م امهيضارتل :ش ( دقعلا ناريغي ةدايزلاو طحلاب ) :م يرتشملاو عئابلا يأ :ش ( امهنآ انلو ) :م

 طحلا يف :ش (ًارساخ هنوك وهو عورشم فصو ىلإ ) :م دقعلا لصأ وهو :ش ( عورشم فصو نم)

 وأ عيبملا يف ةدايزلاو ٠ حبر الو ةراسخ ال ينعي :ش ( الدع وأ ) :م ةدايزلا يف :ش (ًاحبار وأ ) :م

 يأ :ش ( امهلو ) :م ًازايحناو ًاتاب عرش امك هلصأ عفري الو فاصوألا هذه ىلإ هريغي طحلا وأ نملا

 (رييغتلا ةيالو امهل نوكي نأ ىلوأف ) :م ةلاقإلاب دقعلا عفر يأ :ش ( عفرلا ةيالو ) :م يرتشملاو عئابللو

 يذلاف « هلصأ يف فرصتلا نم نوهأ ءيشلا فصو يف فرصتلاو « فصو ىلإ فصو نم :ش

 :ش ( رايخلا طقسأ اذإ امك راصو ) :م فصولا يف فرصتلا كلي نأب ىلوأ لصألا يف فرصتلا كلي

 . هطقسأف طرشلا رايخ امهدحأل وأ نيدقاعلل ناك اذإ امك راصو يأ

 مث ) :م دقعلا مامتإ دعب امك راصو يأ « هب رايخلااطرش وأ يأ :ش ( دقعلا دعب هاطرش وأ ) :م

 فصو نأل ) :مدقعلا لصأب يأ :ش ( دقعلا لصأب قحتلي ) :م ةدايزلا وأ طحلا يأ :ش ( حص اذإ

 : لاقي امع باوج اذه :ش ( لكلا طح فالخب ) :م هسفنب موقي ال يأ :ش ( هسفنب ال هب موقي ءيشلا
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 اًضوع ةدايزلا نوكت ال قاحتلالا رابتعا ىلعو « هب قحتلب الف هفصول رييغت ال هلصأل ليدبت هنأل
 رشابيو « ةدايزلا يف لكلا ىلع زوجي ىتح ةحبارملاو ةيلوتلا يف قاحتلالا مكح رهظيو « هكلم نع

 نودب ذخأي نأ عيفشلل ناك اغإو « طحلا يف يقب اب ذخأي ىتح ةعفشلا يفو طحلا يف يقابلا ىلع

 ‹ عيبا كاله دعب حصت ال ةدايزلا مث هناكلمي الف تباثلا هقح لاطبإ نم ةدايزلا يف امل ةدايزلا

 فالخب هلرقب باجأف « ضعبلاب لكلل ًارابتعا كلذك لكلا طح ناكل تحص ضعبلا طح ناك ول
 لصأل رييغت يأ :ش ( هلصأل ليدبت ) :م لكلا طح نأل يأ :ش ( هنأل ) :م حصي ال ثيح لكلا طح
 . ًانمث نوكي نأ نم طوطحللا ردقلا جارخإ يف طحلا لمع نأل :ش ( هفصول رييغت ال ) :م دقعلا

 عيمجملا طح امأو « ًانمث حلصي ام دوجول ضعبلا طح يف كلذو نمشلا مايق هيف طرشلاف
 وأ كلذ ادصقي مل امهنأ انملع دقو « ذئنيح نمثلا مدعل ًالطاب ًاعيب ىقبي نأ امإ هنأل دقعلا ليدبتف
 دقعلا لصأب يأ :ش ( هب قحقلي الف ) :م ةبهلا نود عيبلا يف ةراجتلا امهدصق ناك دقو ةبه ريصي
 . دقعلا لصأب ضعبلا طح قحليف عنامل ال همدع عنال قاحتلالا مدع نم مزلي الف « عناملا دوجول

 نأ - هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز ليلعت نع باوج اذه :ش ( قاحتلالا رابتعا ىلعو ) :م
 قاحتلالا انربتعا اذإ ينعي قاحتلالا رابتعا ىلعو : هلوقب باجأف هكلم ضوع هكلم ريصي ةدايزلاب
 دقعلا لصأب تقحتلا امل ةدايزلا نأل يرتشملا كلم نع يأ :ش ( هكلم نع ًاضوع ةدايزلا نوكت ال ) :م

 . هالاق ام ذئنيح مزلي الف دقعلا دنع ةدوج وملاك تراص

 ىلع رشابيو « ةدايزلا يف لكلا ىلع زوجي ىتح ةحبارماو ةيلوتلا يف قاحتلالا مك ح رهظيو ) :م
 اذه كتيلو رخآلا لاق يرتشملاو ‹ يرتشملا نع نمثلا ضعب طح اذإ عئابلا نإف :ش ( طحلا يف يقابلا
 دقعلا لصأب ًاقحتلم دقعلا دعب طحلا ناكف « دعب نمثلا نم يقب ام ىلع ةيلوتلا دقع عقو ءيشلا
 . ةدايزلا يف كلذكو رادقملا كلذ وه دقعلا ءادتبا يف نمثلا ناكو

 :م عيفشلا يأ :ش ( ذخأي ىتح ) :م ةعفشلا يف ًاضيأ همكح رهظي يأ :ش ( ةعفشلا يفو ) :م

 :م هلاطبإ ناكلي الف لوألا نمشلاب تباثلا هقح لاطبإ نم هيف امل ةدايزلا نود :ش ( طحلا يف يقب امب)
 لصأب ةقحتلم ةدايزلا تناك ول : لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس باوج اذه :ش ( عيفشلل ناك اغإو)
 نأ ) :م عيفشلل ناك امنإ باوجلا ريرقتو دقعلا ءادتبا يف تناك ول امك ةدايزلاب عيفشلا ذخأل دقعلا
 دقعلاب قلعت يذلا هقح لطبي ةدايزلاب ذخآ اذإف لوألا دقعلاب قلعت هقح نأل :ش ( ةدايزلا نودب ذخأي
 اهل سيلو لوألا دقعلاب هل تباثلا يأ :ش ( تباثلا هقح لاطبإ نم ةدايزلا يف ال ) :م هلوق ىنعم وهو
 ةدايزلاب فرصتلا يأ :ش ( هناكلمي الف ) :م هلوق ىنعم وهو امهيضارت « ريغلا قح لاطبإ ىلع ةيالو
 :م نمثلا يف يأ :ش ( ةدايزلا مث ) :م هقح يف ةدايزلا رهظت ملف هب رارضإ هنأل عيغشلا هيلإ عجري اميف
 مايقب همايقو دقعلا مايق يعدتسي فصو نم نيدقعلا ريغت ةدايزلا نأل :ش ( عيبملا كاله دعب حصت ال )



 ‹ دنتسي مث تبث ءيشلاو « هنع ضايتعالا حصي ةلاح ىلع قبي مل عيبملا نأل ؛ ةياورلا رهاظ ىلع

 نمو : لاق . ؟دانتسا دقعلا لصأب قحتليف هلباقي امع لدبلا جارخإ نكمي لاحب هنأل ؛ طحلا فالخب
 نم ىلع اريسيت هرخؤي نأ هلف هقح نمثلا نأل ؛ ًالجؤم راص اًمولعم ًالجأ هلجأ مث لاح نمثب عاب

 . اًتَقوم اذكف ‹ اًقلطم هءاربإ كلي هنأ ىري الآ « هيلع

 . ( ةياورلا رهاظ ىلع ) :م هيلع دوقعملا

 نأ لوصألا ةياور ريغ يف - هللا همحر - ةفينح يبأ نع نسحلا نع يور امعًازارتحا :ش
 حصي ةلاح ىلع قبي مل عيبملا نأل ) :م :هلوقب ةياورلا رهاظ هجو ىلإ راشأو « طحلاك حصت ةدايزلا

 دنتسي ملف :ش ( دنتسي مث تبثي ءيشلاو ) :مدوجوم يف نوكي انإ ضايتعالا ذإ :ش ( هنع ضايتعالا

 . دنتسي الف هلباقي ام مدعل ةدايزلا

 (طحلا فالخب) :م طحلاك كالهلا دعب ةدايزلا زوجيو : «رداونلا» ةياور يف «لماشلا» يف ركذو

 ًاطاقسإ هنوكل :ش ( هلباقيامع لدبلا جارخإ نكمي لاحب هنأل ) :م كالهلا دعب حصي ثيح :ش
 يأ :ش ( ًادانتسا دقعلا لصأب قحتليف ) :م لاحلا يف طحلا تبثيف هلباقي ام توبث مزلتسي ال طاقس لاو

 . دانتسالا ثيح نم

 ء هل ةميق ال كالهلا نإف هرخآ ىلإ لدبلا جارخإ نكي لاحب :هلوق : ةعيرشلا جات لاقو

 يف ركذ ام هريظنو عيبملا كاله دعب نمشلا يف ةدايزلا كلذك الو هل مئالم هلباقي امع لدبلا جارخإف
 هلوق لبق قلاط تنأ : هلوق دعب ةأرملا تتامف ةدحاو قلاط تنأ : هتأرمال لاق اذإ قالطلا باتك
 تبثي ام ةدحاو لاق نيحو ء ددعلا وه ربتعملا ناك قالطلاب نرق اذإ ددعلا نأل قالطلا عقي ال ةدحاو
 . لطبيف قالطلل الحم ةأرملا

 ال هللا ءاش نإ :هلوق لبق قلاط تنأ هلوق دعب تتامف < هللا ءاش نإ قلاط تنآ : لاق ولو
 نع نمثلا جارخإ مئالم عيبملا كاله هيف نحن اميف كلذك « توملا دعب هيلع لمعيو ءانشتسالا لطبي

 .ةدايزلا حصت الو طحلا حصي اذهلف هتلباقمب ءيشلا لعج مئالي الو هتلباقم

 راص امولعم ًالجأ هلجأ مث لاح نمشب عاب نمو ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يف هبلاطي نأ هل زوجي ىتح ًالجؤم ريصي ال :- هللا همحر- رفزو يعفاشلا لاقو :ش ( ًالجۇم
 الإ كلام لاق هبو ًالجؤم ريصي اندنعف لجأ اذإ لاح نيد لك يف هفالخ اذكو « دعو اذه نأل ءلاحلا

 لولح ىلإ هتقؤم ةءارب ليجأتلا نأل :ش ( هيلع نم ىلع ًاريسيت هرخؤي نأ هلف هقح نمثلا نأل ) :م

 ىنعم وهو ىلوأ هتقؤملا ةءاربلا كلي نألف نمثلا نع ءاربإلاب ةقلطملا ةءاربلا كلي وهو « لجألا
 قيرطب وه لب اتقؤم هءاربإ كلي اذكف يأ :ش (ًاتقؤم اذكف اقلطم هءاربإ كلمي هنأ ىري الآ ) :م : هلوق

Yo¥V 



 ةبراقتم تناك نإو « زوجي ال حيرلا بوبهك ةشحافتم ةلاهجلا تناك نإ لوهجم لجأ ىلإ هلجأ ولو

 هلجأ اذإ لاح نيد لكو . لبق نم هانركذ دقو « ةلافكلا ةلزنمب هنأل زوجي ‹ سايدلاو داصحل اك

 ىتح ءادتبالا يف ةلصو ةراعإ هنأل حصي ال هليجأت نإف ‹ ضرقلا الإ انركذ امل ًالجؤم راص هبحاص

 ‹ ءاهتنالا يف هتضواعمو ‹ يبصلاو يصولاك عربتلا كلمي ال نم هكلمي الو ةراعإلا ظفلب حصي

 . عربتلا يف ربج ال ذإ ةراعإلا يف امك هيف ليجأتلا مزلي ال ءادتبألا رابتعا ىلعف

 . ىلوألا

 رطملا لوزنو :ش ( حيرلا بوبهك ةشحافتم ةلاهحلا تناك نإ لوهجم لجأ ىلإ هلجأ ولو ) :م

 داصحلاك ةبراقتم ) :م ةلاهجلا يأ :ش ( تناك نإو زوجي ال ) :م هرفس نم لجر مودقو جاحلا مودقو

 ةلزنمب هنأل زوجي ) :م داليملاو ناجرهملاو زورينلاو ذاذجلاو ‹ هسايدو عرزلا داصح يأ :ش ( سایدلاو

 :م. عيبلا فالخب هريسيل ةلاهجلا عم حصيف ةضواحملا دقع يف طرتشي مل لجألا نإف :ش ( ةلافكلا

 . دسافلا عيبلا رخاوأ يف ينعي :ش ( لبق نم هانركذ دقو)

 الإ ) :م هرخۇي نأ هلف هقح هنأ :ش ( انركذ امل ًالجؤم راص هبحاص هلجأ اذإ لاح نيد لکو ) :م

 رابتعالا اذهبف :ش ( ءادتبالا يف ةلصو ةراعإ ) :م ضرقلا نأل يأ :ش ( هنأل حصيال هليجأت نإف ضرقلا

 ًاضرق نوكيف ًالثم ةئاملا هذه كترعأ : لاق ول ىتح :ش ( ةراعإلا ظفلب حصي ىتح ) :م تاعربتلا نم

 . ضرقلا كلي الو يأ :ش ( هكلمي الو ) :م

 ( يبصلاو > :م ريغ ملا لام صرقي نأ هل زوجي ال هنإف :ش ( يصولاك عربتلا كلي ال نم ) :م

 ضرقلا يأ :ش ( هتضواعمو ) :م عربتلا وه يذلا ضرقلا نع ًالضف فرصتلا كلب ال هنإف :ش

 ءادتبالا رابتعا ىلعف ) :م نيعلا در ال لثملا نود ضرقلاب بجاولا نأل :ش ( ءاهتنالا يف ) :م ةضواعم

 نأل :ش ( عربتلا يف ربج ال ذإ ) :م ةراعإلا يف مزلي ال امك يأ :ش ( ةراعإلا يف امك هيف ليجأتلا مزلب ال

 ًايتاذو لجألا يضم ىلإ ةبلاطملا ىلع ثكملا وهو عربتملا ىلع ًامزلم عربتلا راصل هيف مزل ول لجألا

 حرش)» يفو ليبسلا ققحتل ربجلا تبث ول ¢ ليبس نم نينسحملا ىلع ام # : ىلاعت هللا لاق

 يف هاطرش اذإ كلذكو « ضرقلا حصو طرشلا لطب ضرقلا ءادتبا يف لجألا طرش ول « عطقألا

 . هثراو لجأو ضرقملا تام ولو لاحلا يناث

 نأ ىقتتنملا يف تيأر : ءاهقفلا نم دحاو لاقو « ضعبلا لوق ىلع ثراولا نم حصي نأ يغبني

 همحر- يسحخرسلا مامإلا لاقو . حصي ال هنأ حيحصلاو هليجأت حصي ًاكلهتسم راص اذإ ضرقلا

 دنعو كلذ ريغ وأ ريناند وأ مهارد كلهتسملا ناك ءاوس حيحص كلهتسملا لدب ىف ليجأتلا : - هللا
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 ام فالخب اذهو ءابر وهو ةئيسن مهاردلاب مهاردلا عيب ريصي هنأل حصب ال ءاهتنالا رابتعا ىلعو

 الو هوضرقي نأ هثلث نم ةثرولا مزلي ثيح « ةنس ىلإ اًنالف مهرد فلأ هلام نم ضرقي نآ ىصوأ اذإ

 . يصوملل اًقح مزليف ىنكسلاو ةمدخلاب ةيصولا ةلزنمب عربتلاب ةيصو هنأل ؛ ةدملا لبق هوبلاطي

 ىلع ضرقملا ضرقتسملا ليحي نأ ضرقلا ليجأت حيحصت يف ةليحلاو حصي ال -هللا همحر- رفز

 . يشورتسألا «لوصف» يف اذك ‹« حصي ذئنيحف لجرلا كلذ ضرقملا لجأو هنيدب رخآ

 لوعملاو :ش ( ابر وهو ةئيسن مهاردلاب مهاردلا عيب ريصي هنأل حصي ال ءاهتنالا رابتعا ىلعو ) :م

 وهو ًالصأ ضرقلا حصي ال نأ مزلي ةيناثلا ةتكنلا ىلع نأل ةيناثلا ةتكنلا ىلع ال ىلوألا ةتكنلا ىلع
 اذإ ام فالخب ) :م انركذ يذلا اذه يأ :ش ( اذهو ) :م اهدرو نيعلاب عفتنا هنأكو عامجإلاب زئاج

 هوبلاطي الو هوضرقي نأ هثلث نم ةثرولا مزلي ثيح « ةنس ىلإ االف مهرد فلأ هلام نم ضرقب نأ ىصوأ

 عفانملاب عربتلاب ةيصو امهنوك يف :ش ( ىنكسلاو ةمدخلاب ةيصولا ةلزنمب « عربتلاب ةيصو هنأل ؛ ةدملا لبق

 نإو مزلو حص نالف ىلإ هناتسب ةرمثب ىصوأ ول هنأ ىرت الأ اهريغ يف مزلي ال ام ةيصولا يف مزليو
 . ضرقلا يف ليجأتلا مزلي كلذلف ةيصولا تقو ةمودعم تناك

 . هلأقح ةنسلا لبق دادرتسالاب
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 ابرلا باب
 «سنجلا عم ليكلا اندنع ةلعلاف « ًالضافتم هسنجب عيب اذإ نوزوم وأ ليكم لك يف مرحم ابرلا : لاق

 روهشملا ثيدحلا هيف لصألاو ‹ لمشأ وهو سنجلا عم ردقلا : لاقيو : لاق « سنجلا عم نزولا وأ

 ( ابرلا باب ) :م
 عراشلا رمأ يتلا عويبلا باوبأ نايب نم غرفاملو « ابرلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 نايب يف عرش اهدسافو اهحيحص اهعاونأ عم (هللا لضف نم اوغتباو :  ىلاعت هلوقباهترشابمب
 ابر : لاقي ‹ € ابرلا اولكأت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي # : ىلاعت هلوقب اهنع عراشلا ىهن يتلا عويبلا باوبأ

 ةضواعم يف ضوع الب لام لضف عرشلا يفو روصقم ابرلا مسالاو عفتراو داز اذإ اوبر وبري لاملا
 . لام لام

 لضف ابرلا :« طوسبملا» يفو « أطخ حتفلاو ءارلا رسكب يوبر لام اذه : لاقي هيلإ بسن اذإو

 . عيبلا يف طورشملا ضوعلا نع لاخ

 ضوع نم هلباقي امع لاخ نيدقاعتملا دحأل قحتسم لضف هيف عيب عون وه : انؤاملع لاقو

 مولعملا عيمج يفو « ابرلا ليبق نم ةدسافلا عويبلا عاونأ رئاس اذه ىلعو «دقعلا اذه يف طرش

 . ةدايز نكي مل نإو دساف دقع نع ةرابع اعرش ابرلا

 همحر- يحفاشلا دنعو « ةدايز هيف ققحتي مل نإو « ابر ةئيسن مهاردلاب مهاردلا عيب نأل

 ىلع ال دقعلا ديفي فرصت ىلع املع لعج مسا ابرلاو « هدحب عورشملا فرصتلا وه عيبلا : -هللا

 . ىهتنا « عورشملا دحلا

 لاضفتسالل نيملسملا دالب رئاس يف قاوسألا حتف نإو « عامجإلاب لضفلا قلطم دارملا سيلو

 نم هلباقي امع لاخ نيدقاعتملا دحأل قحتسم لضف وهو صوصخم لضف دارم ا اغإو حابرتسالاو

 .ضوعلا

 هسنجب عيب اذإ نوزوم وأ ليكم لك يف مرحم ابرلا) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 عيب نوزوم لك وأ هسنجب ليكم لك يف لصاح ةمرحلا توبث وهو ابرلا مكح يأ :ش ( ًالضافتم
 ‹ لضفلا مرحي هسنجب ناك ليكم يأ « اليكم عاب اذإ امك لضافتلا رحت ةلعدجو اذإ « هسنجب

 :م ابرلا ةلع يأ :ش (ةلعلاف) :م لضفلا مرحي هسنجب ناك نوزوم يأ « نوزوملا عاب اذإ كلذكو

 يأ :ش (لاق) :م -هللا همحر- يرودقلا ظفل اذه :ش ( سنجل ا عم نزولا وأ « سنجلا عم ليكلا اندنع)

 لك سیلو « امهلوانتي هنأل :ش (لمشأ وهو سنجلا عم ردقلا لاقيو ) :م :-هللا همحر- فنصلا

 :ش ( روهشملا ثيدحلا) :م ابرلا مكح باب يف يأ :ش (هيف لصألاو) :م رخآ لوانتي هدارفناب دحاو

 . رتاوتم هنأ -هللا مهمحر- ءاملعلا ضعب نظ هترهشلو لوبقلاب ةمألا هتقلت يذلا وهو

85 



 . (ابر لضفلاو ديب ادي « لثمب ًالثم ةطنحلاب ةطنحلا» : مالسلا هيلع هلوق وهو

 لاقو « باتكلا ىلع هب ةدايزلا زوجت روهشم هنكلو « رتاوتلا دح هيلع قدصي ال هنأل كلذك سيلو

 لوق يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوق وهو) :م هتاور ةرثكل رتاوتملا نم برقي ثيدحلا اذه : صاصجل ا

 نع يورم بابلا اذه يف درو ثيدحلا :ش (ابر لضفلاو ءديب ادي «لثمب ًالثم ةطنحلاب ةطنحلا) : ب يبنلا
 . ةباحصلا نم ةعامج

 نب ةدابعو -هنع هللا ىضر- رمع : ةباحصلا نم رفن ةعبرأ ىلع هرادمو : ىكاكلا لاقو

 ملو -هنع هللا يضر- نايفس يبأ نب ةيواعمو -امهنع هللا يضر- يردخلا ديعس وبأو « تماصلا

 . كلذ ريغ ايش لقي
 ‹« نامشعو « ركب يبأو « هللا دبع نب رمعمو « ةريره يبأو « لالب نع اًضيأ يور :تلق

 ‹« رمع نباو «ةركب يبأو « ديبع يبأ نب دلاخو « مقرأ نب ديزو « ءاربلاو « رماع نب ماشهو

 عيمجلاف يكاكلا مهركذ نيذلا ةعبرألا ريغ اًرفن رشع انثا ءالؤهف - مهنع هللا يضر- ءادردلا يبأو

 . -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ارفن رشع ةتس

 هللا يضر- سوأ نب كلام ةياور نم ةتسلا ةمئألا هاورف - هنع هللا يضر - رمع ثيدح امأ

 ريعشلاو « ءاهو ءاهالإ ربلاب ربلاو « ءاهو ءاه الإ ابر قرولاب قرولا» : لاق ةي هللا لوسر نأ -هنع

 .(ءاهو ءاه الإ رمتلاب رمتلاو « ءاهو ءاه الإ ريعشلاب

 يبأ نع يذمرتلل ظفللاو « يراخبلا ريغ ةعامجلا هجرخأف تماصلا نب ةدابع ثيدح امأو

 ًالثم ةضفلاب ةضفلاو « لثمب ًالثم بهذلاب بهذلا» : لاق لب يبنلا نع تماصلا نب ةدابع نع ثعشألا

 ءلثمب ًالثم ريعشلاب ريعشلاو «لئم ًالثم حلملاب حلملاو «لثم ًالثم ربلاب ربلاو ءلثمب ًالثم رمتلاب رمتلاو «لثمب
 . ٠ ديب أدي متئش فيك ريعشلاب ربلا اوعيبو ‹ ىبرأ دقف دازتسا وأ داز نمف

 لاق : لاق هنع يئاسنلاو ملسم هجرخأف - هنع هللا يضر - يردخلا ديعس يبأ ثيدح امأو

 ‹ رمتلاب رمتلاو « ريعشلاب ريعشلاو < ربلاب ربلاو ‹ ةضفلاب ةضفلاو ٠ بهذلاب بهذلا » : ةَ هللا لوسر
 . « ءاوس هيف يطعملاو ذخآلا «ىبرأ دقف دازتسا وأ داز نمف ديب أدي لثمب ًالثم حلم اب حلملاو

 هجرخأ ءادردلا يبأ ثيدح يف ركذ امنإو « هيلع فقأ ملفاحيرص ةيواعم ثيدح امأو

 بهذ نم ةياقس عاب ةيواعم نأ راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام نع ةبيتق انثدح : يئاسنلا

 لثم نع ىهني ةَ هللا لوسر تعمس -هنع هللا يضر- ءادردلا وبأ لاقف « اهنزو نم رثكأ قرو وأ

 . لثم ًالثم الإ اذه

 هللا لوسر لاق : لاق هيفو يناربطلاو يواحطلا دنعف -هنع هللا يضر- لالب ثيدح امأو
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 ةضفلاب ةضفلاو « نزوب اًنزو بهذلاب بهذلاو «لثم ًالثم ةطنحلاب ةطنحلاو « لثمب ًالثم رمتلاب رمتلا» : ةا

 . ةرشعب دحاو سأب الف ناعونلا فلتخا اذإف « نزوب اًنزو

 لوسر لاق : لاق هنع ةعرز يبأ نع ملسم دنعف - هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح امأو

 . ثيدحلا « ةطنحلاب ةطنحلاو ءرمتلاب رمتلا» : ةَ هللا

 عمسأ تنك : هيفو هدارفأ يف ملسم دنعف -هنع هللا يضر- هللا دبع نب رمعم ثيدح امأو

 . ثيدحلا « ... لثم ًالثم ماعطلاب ماعطلا» : لوقي ويب هللا لوسر

 ابآ تعمس : لاق عفار يبأ نع هدنسم يف رازبلا دنعف -هنع هللا ىضر- ركب ىبأ ثيدح امأو

 .  «رانلا ىف ديزتسملاو دئازلا لش ًالثم ةضفلاب

 هنآ راسي نب ناميلس نع « يواحطلاو « ملسم دنعف -هنع هللا يضر- نامثع ثيدح امأو

 : لاق ای هللا لوسر نأ -هنع هللا يضر- نافع نب نامثع نع ثدحي رماع يبأ نب كلام عمس

 . « نيمهردلاب مهردلا الو « نيرانيدلاب رانيدلا اوعيبت ل»

 امهالك هيفو - امهنع هللا يضر- ملسمو يراخبلا دنعف مقرأ نب ديزو ءاربلا ثيدح امأو

 . ايد بهذلاب قرولاو « قرولاب بهذلا عيب نع ةا هللا لوسر ىهن : لاق

 - يواحطلاو -هللا همحر- دواد يبأ دنعف « -هللا همحر- ديبع نب ةلاضف ثيدح امأو

 بهذلا اوعيبت ال» : هيفو «ثيدحلا . . . ربيخ موي ةي هللا لوسر عمانك : لاق -هللا همحر

 «نزوب اًنزو الإ بهذلاب

 رازبلا لاجرو .ةرشعب دحاو سأب الف ناعونلا فلتخا اذإف : ريبكلا يف يناربطلاو رازبلا هاور : لالب ثيدح )١(

 . )1١١/٤( عمجملا . لالب نم ديعس عمسي ملو لالب نع بيسملا نب ديعس ةياور نم هنأ الإ حيحصلا لاجر

 لاق صفح يبأ نب صفح رازبلا دانسإ يفو ءرازبلاو ىلعي وبأ هاور )٤/ ١٠١(: عمجملا يف يمشيهلا لاق (۲)

 . حئابقلا نم هيلإ بسن اع هللاب ذوعن يبلكلا بئاسلا نب دمحم ىلعي يبأ دانسإ يفو « يوقلاب سيل : يبهذلا

 . حيحصلا لاجر دمحأ لاجرو ىلعي وبأو دمحأ هاور : )٤/ ١١١( عمجملا يف يمثيهلا لاق (۳)

 دلاخ نع ديزي نب ديعس عاجش يبأ قيرط نم « مهاردلاب عايت فيسلا ةيلح يف باب ۱٤۹(* /۳) دوادوبأ هاور )٤(

 يبآ حالجلا نع رفعج يبآ نبا قيرط نم هجرخأو « ديبع نب ةلاضف نع يناعنصلا شنح نع نارمع يبأ نبا
 . حيحص هدانسإو . ديبع نب ةلاضف نع يناعنصلا شنح ينثدح ريثك
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 ىوريو ‹ لام ا اذه ىلع ةضفلاو بهذلاو حلملاو رمتلاو ريعشلاو ةطنحلا ‹ ةتسلا ءايشألا دعو

 « رمتلا اوعيب يناثلا ىنعمو رمتلا عيب لوألا ىنعمو « ( ًالثم» بصنلابو «لثم» عفرلاب « نيتياورب

 ةضفلا عيبن نأ ةي هللا لوسر اناهن : لاق يواحطلاو يئاسنلا دنعف ةركب يبأ ثيدح امأو

 نبا نأ هيفو هكردتسم يف مكاحلاو يواحلطلا دنعف - امهنع هللا يضر- رمع نبا ثيدح امأو

 . مكيلإ اندهعو انيلإ

 . بيرق نع ىضم دقف « ءادردلا ىبأ ثيدح امأو

 يف سيلو « ةطنحل اب أدب « ةطنحلاب ةطنحلا» : يي هللا لوسر لاق : لاق فنصملا نأ ملعا مث

 هنكلو «ثيدحلا ءانثأ ىف ةروكذم ةطنحلا نكلو «تيأر امك ةطنحلاب ءادتبالا ةروكذملا ثيداحآلا

 يبأ نع هاور ثيدحب باتكلا -هللا همحر -دمحأ أدب : هيف لاق هنإف «طوسبملا» يف ركذ ام ركذ

 ةطنحلا» : لاق ةي هللا لوسر نع يردخلا ديعس ىبأ نع ىفوعلا ةيطع نع - هللا همحر - ةفينح

 . ثيدحلا « ... ةطنحلاب

 ةتس ابر هيف اميف ايب يبنلا دعو يأ :ش (ةنسلا ءايشألا دعو) :م - هللا همحر- فنصملا لاق مث

 يف ديب ادي لثم ًالثم يأ :ش ( لاغم ا اذه ىلع ةضفلاو بهذلاو حلملاو رمتلاو ريعشلاو ةطنحلا) :م ءايشأ

 ءًالثم بصنلابو « لثم عفرلاب نیتیاورب) :م لثم الشم هلوق یوری ينعي :ش ( یوریو) :م كلذ عيمج

 عافترا نوكي اذه ىلعف «لثمب لثم رمتلاب رمتلا عيب يأ :ش (رمتلا عيب) :م عفرلا يآ :ش (لوألا ىنعمو

 . ءادتبالاب عوفرم هنإف رمتلا عيب : هلوق وهو ًادتبملل ربخ هنأ ىلع لثم

 رمتلاب رمتلا اوعيب اذه ىلع ىنعملاف :ش (رمتلا اوعيب) :م بصنلا يأ :ش ( يناثلا ىنعمو) :م

 ريدقتلاو «لاحلا ىلع بصن ًالثمو « ةيلوعفملا ىلع بوصنم رمتلا : هلوقف « لثم ًالثم هنوك لاح

 الو فنصلملا هيلإ ضرعت امف ديب ادي : هلوق يف بصنلاو عفرلا هجو امأو « نيلئامتم امهنوك لاح

 . ديب ادي اًضباق يأ لاح « لثمب ًالثم « ديب ادي هلوق : لاق يزارتألا نأ ريغ حارشلا بلاغ

 نوكيالو «لاحلا ىلع ال ةيلوعفملا ىلع ادي باصتنا نوكي هريدقت ىلع نأل هيف ام هيف :تلق

 نوكي نأ لاحلا طرش نم نأ ملع امل هنأكف لاح وه ادي سفن نأ يف مالكلاو ءاًضباق هلوق الإ لاحلا

 ىنعم ىلع ديب ادي : هلوق اولوأف قتشملاب لوؤي نأ تاقتشملا ريغ يف لاحلا عوقو يف ةدعاقلاو

 . هيبأ نع ةركب يبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم ۲۸١( /۷)يئاسنلا هجرخأ ()
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 يف معطلا يعفاشلا دنعو « هانركذ ام اندنع ةلعلا نكل « نيسئاقلا عامجإب لولعم مكحلاو

 هدنع ةمرحلا وه لصألاو « صلخم ةاواسملاو ٠ طرش ةيسنحلاو ‹ نامثألا يف ةينمثلاو ‹تاموعطملا

 ‹ رطخلاو ةزعلاب رعشي كلذ لكو « ةلثامملاو ضباقتلا : نيطرش ىلع صن هنأل

 ةعبرألا ةمئألا مهو :ش (نيسئاقلا عامجإب لولعم) :م لضفلا ةمرح وهو :ش (مكحلاو) :م نيزجانتم

 نوكي ال : نولوقيو سايقلا نوفني مهنإف رهاظلا لهأ نع هب زرتحاو - هللا مهمحر- مهباحصأو

 نع لوقنم اًضيأ وهو «ركذلاب اهصخو ةي هللا لوسر اهركذ يتلا ةتسلا ءايشألا يف الإ ابرلا
 هيف ام ىلع ةلالد نوكتل ءايشألا هذه ركذ اغنإ :انلق . ناميلس ىبأو «ىتبلا نامثعو ةداتقو سوواط

 . ابرلا دجوي ةلعلا كلت تدجو امشيحف ةلعلاف ءاههبشي ام اهاوس ام ابرلا

 لك ىلإ مكحلااذهاودعو ‹سنجلا عم ردقلا : هلوق وهو :ش (هانركذ ام اندنع ةلعلا نكل) :م

 ليكلا دوجول امهوحنو ةرونلاو صجلا يف مكحلا اذه اوتبثأ ىتح هسنجب لبوق نوزوم وأ ليكم

 . نزولا دوجول كلذ وحنو صاصرلاو ساحنلاو ديدحلا يف هوتبثأو

 يأ :ش (ةينمشلاو تاموعطملا يف) :م معطلا ابرلا يف ةلعلا يأ :ش (معطلا يعفاشلا دنعو) :م

 مهاردلاك حالطصالاب اتمث راص ام لك ىلإ مكحلا اذه يدعو :ش (نامثألا يف) :م اًنمث اهنوك

 يفاذك ةفراطقلاو سولفلا ىلإ ىدعتت ال ةقلطملا ةينمشلاب ليقو « ةجئارلا سولفلاو ةشوقنلا

 ‹ اهريغو اهكفت وأ « اًمدأت وأ اًتوقت ابلاغ معطلل دعي ام موعطملاب دارملاو : ةضورلا يفو «فلتخللا

 ٤ . لباوتلاو لوقبلاو بوبحلاو هكاوفلا هيف لخديف

 ىلإ مكحلا يدعت يف ةضفلاو بهذلا نم يناوألاو يلحلاو بورضملاو ربتلاو ةينمثلا لخديو

 ريغ ىلإ ىدعتي الو ةيلاغلا ةينمثلا ءافتنال اهيف ابر ال اهنأ حيحصلاو . هجو « تجار اذإ سولفلا
 لاق -هنع هللا يضر- يعفاشلا لوقبو ءاعطق اهريغو صاصرلاو ساحنلاو ديدحلا نم سولفلا

 اهيلع ةلعلا لمعلا طرش يأ :ش (طرش ةيسنجلاو) :م : -امهنع هللا يضر- رذنملا نباو « روث وبأ

 مرحت يف رثأ اهل نوكي ال ذئنيحو « ةيسنجلادوجو دنع الإ هدنع ةروكذملا ةلعلا لصت ال ىتح

 .زوجي ال اندنعو « هدنع زاج يوره يف اًيوره ملسأ ولف « ءاسنلا

 ينعي ‹ صالخلا عضوم يأ ءاخلا نوكسو ميملا حتفب :ش (صلخم ةاواسملاو) :م

 -هنع هللا يضر- يعفاشلا دنع يأ :ش (هدنع ةمرحلا وه لصألاو) :م ةمرحلا نع ةاواسملابصلختي

 . ةمرحلا دنع يأ صلتخت ةاواسملاو هدنع ةمرحلا وه لصألاو : لاقي نأ مالكلا قح ناكو

 :ش (ضباقتلا) م هلوق وهامهدحأ :ش (نیطرش ىلع صن) :م عراشلا نل يأ :ش (هنأل) م

 لكو) :م لث ًالثم : هلوق نم مهفي :ش (ةلثامملاو) :م هلوق وه رخآلاو ديب ادي : هلوق نم مهفي

 -هنع هللا يضر- يعفاشلا دنع يأ :ش (رطخلاو ةزعلاب رعشي) :م نيطرشلا نم لكو يأ :ش (كلذ
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 ناسنإللا ءاقبل معطلا وهو « ةزعلاو رطخلا راهظإ بسانت ةلعب للعيف حاكنلا يف ةداهشلا طارتشاک

 « اطرش هانلعجف ‹ كلذ ىف ةيسنجلل رثأ الو اهب حلاصملا طانم يه يتلا لاومألا ءاقبل ةينمشلاو هب

 اًقيقحن هقوسب دوصقملا وهو « عيبلا يف اطرش ةلثامملا بجوأ هنأ انلو . طرشلا عم رودي دق مكحلاو

 ‹ لياقتلا نع ئبني وه ذإ ‹ عيبلا ىنعمل

 اهرطخ راهظإ لجأل حاكنلا دقع يف ةداهشلا طارتشا نإف :ش ( حاكنلا يف ةداهشلا طارتشاك) :م

 للعيف رطخلاو ةزعلاب نارعشي ناطرشلا ناك اذإ يأ :ش (للعيف) :م تالماعملا رئاس نود اهتزعو

 « هب ناسنإلا ءاقبل) :م تاموعطملا يف :ش ( معطلا وهو ةزعلاو رطخلا راهظإ بسانت ةلعب) :م ابرلا
 طانملاو لاومألاب ناسنإلا حلاصم قلعت يأ :ش ( اهب حلاصملا طانم يه يتلا لاومألا ءاقبل ةينمثلاو

 . هقلع يأ اًطون هطوني ءيشلا طان نم يميم ردصم

 انلعج يأ :ش (هانلعجف) :م ةزعلاو رطخلا راهظإ يف يأ :ش ( كلذ يف ةيسنجلل رثأ الو) :م

 فرعت اغإ ةلعلا نأ اذه نايب :ش (طرشلا عم رودي دق مكحلاو) :م ةلعال :ش ( اًطرش) :م سنجل ا

 سنجلا دوجو دنع الإ ليمكت ال نكل رثأ ةيسنجلل سيلو انركذ امك رثأ ةينمثلاو معطللو ريثأتلاب
 هب اًبوجو ال هدنع ادوجو طرشلا عم رودي مکحلا نأل اًطرش ناکف

 ةلع معطلا هلعج ىلع درت ةهبش عفدل رودي دق مكحلاو : هلوق : - هللا همحر- يكاكلا لاقو

 لعجي ملف هدنع ةينمثلاو معطلا عم رودي امك ةيسنجلا عم رودي مكحلا نأ وهو « ةلع ةينمثلا وأ
 . ابرلا ةلع كمصخ اهلعج امك ةلع ةيسنجلا

 مكحلا كلذ بالجتسا يف رثأ هل يذلا فصولل ةلعلا نأ الإ كلذك معن :لاقف اهنع باجأف

 هعم رودي هنإف انزلا عم ناصحأإلا عم مجرلاك « طرشلا عم رودي دق مكحلا نإف نارودلا درجمل ال

 -مالسلا هيلع- هنألو : -هللا همحر- ةعيرشلا جات لاقو « ةلع هنوك ىلع لدي الو ءاًمدعو ادوجو

 ريعشلاو «مدآ ينب توقل لصأ ةطنحلا نإف معطلا لوصأ يهو « ةعبرأ تاموعطملا نم ركذ

 . ةمعطألا بيطتل لصأ حلملاو ءاهكفت لوصألا نم رمتلاو «باودلل

 ءايشألا هذه ركذ ضحمتي سنجل ا عم ردقلا تلعج اذإ امأ « معطلا يه ةلعلا نأ كلذب نيبتف

 انلو) :م ىلوأ ةدئاز ةدئاف هديفي ام ىلع عراشلا مالك لمحو «عونتي ال امهيف ردقلا ةفص ذإ اًراركت

 ًالثم : هلوقب :ش (عيبلا يف اطرش ةلثامملا بجوأ) :م ايب يبنلا نأ وأ روكذملا ثيدحلا نأ يأ :ش (هنأ

 وه ةلثامملا بوجو يأ :ش (هقوسب دوصقملا وهو) :م طورش لاوحألاو لاح هنأ رم امل « لثمب

 يأ :ش (عيبلا ىنعم اًقيقحت) :م هلوقب لوألا ىلإ راشأ . ةثالث ناعم دحأل ثيدحلا قوسب دوصقللا

 لاملا ةلدابم عيبلا نأل :ش (لياقتلا نع ئبني) :م عيبلا نأل يأ :ش (وه ذإ) :م عيبلا ىنعم قيقحت لجأل

 ولو «سنجلا دحتم يف رخآلا ءازجأ نم ءزج لك ةلباقم يضتقي ةلعافملا باب نم ناك ام نأل لاملاب

 ةضواعملا ققحتت الف لياقتلا ىنعم ققحتي الف ضوعلا نع لضفلا كلذ ىلخل نيضوعلا دحأ لضف
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 مث « هب ميلستلا لاصتاب ةدئافلل اًميمتت وأ ‹ ىوتلا نع سانلا لاومأل ةنايص وأ « لثامتلاب كلذو

 ‹ ىنعملاو ةروصلا رابتعاب نيئيشلا نيب ةلثامملاو « ابرلا ةمرح هتوف دنع مزلي

 . ردقلا كلذل اًقاقحتسا نوكي لب

 ناك ول هنأل :ش (لثامتلاب) :م لصحي لياقتلا يأ :ش (كلذو) :م ةضاعملا ةيضق فالح اذو
 وأ) :م هلوقب يناثلا ىنعملا ىلإ راشأو « هجو لك نم لياقتلا لصحي مل رخآلا نم صقنأ امهدحأ
 لاومأ ةنايص لجأل وأ يأ ءاًقيقحت : هلوق ىلع فطع ةنايص وأ :ش (ىوتلا نع سانلا لاومأل ةنايص
 لدابتلا ناك رخآلا نم صقنأ ناك نإ نيلدبلا دحأ نأل . فلتلاو كالهلا يأ ىوتلا نع سانلا
 دئازلا فلت هيفو ‹« ضوعلا نع اًيلاخ دئازلا ناك اذإ هحضوي ‹«لضفلا هيلع ام لضفل اًعيضم
 . سانلا لاومأ نيعتي ىتح ةلثامملا تطرتشاف

 يذلا نأ ينعي ءابر نيلئامتملا ىلع لضفلا يأ ابر لضفلاو» : هلوقب ةي يبنلا راشأ هيلإو
 :م : هلوقب ثلاثلا ىنعملا ىلإ راشأو «لضفلا اذه هب دارملا «(ابرلا مرحو# : هلوقب نآرقلا هب قطن

 فرصتلا كلمو ضبقلا لبق ةبقرلا كلم وهو عيبلا ةدئافل ميمتتلا لجأل يأ :ش (ةدئافلل اًميمتت وأ)

 نييعتلاب نانيعتي ال امهنوكل نيدقنلا يف نأ ينعي «لثامتلاب يأ :ش (هب میلستلا لاصتاب) :م هدعب
 . كلما توبث وهو عيبلا ةدئاف ميمتتلو رخآلل امهنم لك ةلئام دعب ًاضبق ةلثامملا تطرش

 قح يف ةدئافلل اًميمتت دحاولا سنجل ا يف ةلثامملا بجوأ عرشلا بحاص : ؛طوسبملا» يفو
 نيدقاعتملا دحأ قح يف ةمات ةدئافلا نوكت رخآلا نم لقأ نيضوعملا دحأ ناك ول ذإ « نيدقاعتما
 دنع ي :ش (هتوف دنع مزلي مث) :م امهنم دحاو لكل ةدئافلا مامتإ ةلثامملا باجيإ يفو رخآلا نود

 :م ابر لضفلاو» :-مالسلا هيلع - هلوقل :ش (ابرلا ةمرح) :م زاوجلا طرش وه يذلا لثئامتلا توف

 « ةلثامملا بوجول سنجلاو ردقلا هيلع نايب اذه :ش ( ىنعملاو ةروصلا رابتعاب نيئيشلا نيب ةلثامملاو)

 هتروصب دوجوم ثدحم لك نأل « ىنعملاو ةروصلا رابتعاب نوكت امنإ نيئيشلا نيب ةلثامملا نأل

 ‹ ةروص ةلئامملا هب لصحيف رايعملا يف يواستلا نع ةرابع ردقلاف امهب ةلثامملا موقت امنإو « هانعمو

 . ىنعم ةلثامملا هب تبثتف يناعملا يف لكاشتلا نع ةرابع سنجل او

 امهرثأ لب ؟ةلثامملا بوجو يف سنجل او ليكلل رثأ يأف ةلثامملا بوجو صنلا مكح : ليق نإف

 . دوجولا يف

 نأل بوجولاب الإ داجيإلاب ءادتبالا نكي الو دوجولا بوجولا نم دوصققملا دارم ا : انلق

 دوجو يف رثأ امهل نوكيف سنحجلاو ردقلاب الإ ةلثامملا داجيإ نكي الو بوجولا ىلإ يضفي دوجولا
 عماج» يف اذك امهتوف دنع لضفلا ةمرحو « ةلثامملا باجيإ صنلا مكح نأل هيلإ فيضأو ةلئامملا

 . «ناخ يضاق
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 ؛ابرلا نأل ابرلا ققحتيف كلذ ىلع لضفلا رهظيف ‹ ىنعملا يوست ةيسنجلاو ‹ تاذلا يوسي رايعملاو

 ربتعي الو هيف طرش ضوع نع يلاخلا ةضواعملا يف نيدقاعتملا دحأل قحتسملا لضفلا وه

 : مالسلا هيلع هلوقل وأ تاعايبلا باب دس هرابتعا يف نأل وأ « اًقرع اًنوافت دعي ال هنأل فصولا

 ‹ ١ ءاوس اهئيدرو اهديج)»

 اًرايع نيزاوملاو ليباكملا ترياع نم رابعلا : يرهوجلا لاق :ش (تاذلا يوسي رايعملاو) :م

 ةرذلا نم اليك لثام ربلا نم ًاليك نإف ‹ةروصلا يأ تاذلا ىوسي رايعملا ىنعمو « ىنعمب تراعو

 يواسي رب نم ًاليك نإف :ش ( ىنعملا يوست ةيسنجلاو) :م ةيسنج ا مدعل ىنعملا نود ةروصلا ثيح نم

 . ةيسنجللف ىنعم امأو رهاظف ةروص امأ « ىنعملاو ةروصلا ثيح نم رب نم ًاليك

 م كلذك ناك اذإف ‹ ىنعملاو ةروصلا ثيح نم ريعشلا نم زيفقلا يواسي ةطنحلا نم زيفقلاو

 نأل ؛ ابرلا ققحتيف) :م ىنعملاو ةروصلا ثيح نم يواستلا ىلع يأ :ش ( كلذ ىلع لضفلا رهظيف)

 يلاخلا هلوق :ش (هيف طرش ضوع نع يلاخلا ةضواعملا يف نيدقاعتملا دحأل قحتسملا لضفلا وه ابرلا

 اذإ : لاقيامع باوج اذه :ش (فصولا ربتعي الو) :م دقعلا يف يأ هيف : هلوق «لضفلل ةفص

 نيلدبلا دحأ يف ةدوجلا وهو فصولا يف توافتلا ردهأ فيكف « متلق ام ىلع اًلطرش ةلثامملا تناك

 نأل يأ :ش (هنأل) :م ةءادرلاو ةدوجلا فصو يأ فصولا ربتعي الو : هلوقب باجأف ءرخآلا نود

 ربتعم هيف توافتلا نودعي ال سانلا نإف فرعلا ثيح نم يأ :ش ( اًئرع اًنوافت دعي ال) :م فصولا

 رابتعا ريغ نم رانيد وأ مهرد ةئام هل : لاقيف فصولا نود ددعلاب لاومألا فرصت اذهلو « ةلعلا

 ال كلذك ناك ول هنأل «لمأت هيفو : -هللا همحر- لمكآلا لاق . ءيدرلاو ديجلا نيب توافتلا

 . ىهتنا «فرعلا يف ةميقلا يف الضافت

 ىلإ عجري ةميقلا يف لضافتلاو «تاذلا ثيح نم ال فصولا ثيح نم هيف مالكلا :تلق

 يف :ش (تاعايبلا باب دس) :م فصولا يف توافتلا رابتعا يف يأ :ش ( هرابتعا يف نأل وأ) :م تاذلا

 ةلاح الإ قبي ملف ةفزاجم الو ًالضافتم زوجي ال ءايشألا هذه عيب نأل حوتفم وهو ‹ ءايشألا هذه

 نوكت ال ةطنحلا نأل اهسنجب ءايشألا هذه تاعايب دست فصولا يف ةاواسملا ربتعا ولو « يواستلا

 اوعمج اغنإو « ةعايب عمج ءابلا رسكب تاعايبلاو « ةلاحم ال فصولا يف ىرخأ ةطنح لشم

 : ل يبنلا لوقل فصولا ربتعي الو يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل وأ) :م عاونألا ليوأت ىلع ردصلملا

 . “"(ءاوس اهٹیدرو اهديج) م

 ثيدحلا يف مدقتملا ديعس يبأ ثيدح قالطإ نم ذخؤي هانعمو « بيرغ : )٥٠۹/٤( يعليزلا ظفاحلا لاق (۱)

 . ىهتنا« لوألا

 . هحيحص يف ملسم هاور هيلإ راشملا ديعس ىبأ ثيدح : تلق
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 جايتحالا ةدشل هوجولا غلبأب قالطإلا اهلثم يف ليبسلاو « عفانملا هوجو مظعأ نم ةينمثلاو معطلاو
 هسنجب نوزوملا وأ ليكملا عيب اذإ :لوقنف اذه تبث اذإ « هركذ اب ربتعم الف « هيف قييضتلا نود اهيلإ
 ىوري ام ىلإ ىرتالاءرايعملا يف ةلثامملا وهو زاوجلا طرش دوجول هيف عيبلا زاج لثم ًالثم ديب ادي

 ‹ لیکب ًالیک : « لثمب ًالثم » هلوق ناکم

 هللا ىضر- يردخلا ديعس يبأ ثيدح قالطإ نم ذخؤي هانعمو بيرغ ثيدحلا اذهو :ش

 . بابلا اذه یف رم دقو -هنع

 مظعأ نم ةينمثلاو معطلاو) :م هنعاوتكسو ثيدحلا اذه هريغو -هللا همحر- يزارتألا ركذو
 ‹ ةمرحلل ةلع ةينمثلاو معطلا -هللا همحر - يعفاشلا لعج نع باوج اذه :ش (عفانملا هوجو

 هوجو مظعأ نم اناك امل امهنأل امهيلإ فيضأ ام فالخ نايضتقي امهنأل دساف كلذ نأ هريرقت
 : هلوق ىنعم وهو قالطإإلا هيف قيرطلا ناك عفانملا

 :م عفانملا هوجو مظعأ اهب قلعتت يتلا ءايشألا هذه لشم يف يأ :ش (اهلثم يف ليبسلاو) :م
 ةنسلا نإف :ش (هيف قييضتلا نود اهيلإ جايتحالا ةدشل هوجولا غلبأب) :م ةعسوتلا يأ :ش (قالطإلا)
 يف هرمأ ناكف رثكأ اهيلإ جايتحالا ناك اغنإ « تاناويحلا رئاسو سنإلا قح يف ترج ةيهلإلا
 اب هليلعت ناك كلذك ناك اذإو «باودلا فلعو ءاوهلاو ءاملاك عسوأ عرشلا قالطإو دوجولا
 همحر- يعفاشلا ركذ اب يأ :ش (هركذ اب ربتعم الف) :م عضولا داسفب ًاليلعت قييضتلا بجوي
 .اهجرخم يف ةدساف تعقو ةلعب للع هنأ ال -هللا

 ماعطلا اوعيبت ال » :-مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقب لدتسا - هللا همحر- يعفاشلا :تلق نإف

 ماعطلا» : يورملااغنإو «دنسم باتك يفدحأ هركذالو وه هفرعيال ربخاذهاولاق :تلق

 «رصتخم حرشا يفاذك هنيعب لاكيام الإ لوانتي ال اذهو < ٤“ لیکب ًالیک لثم ًالثم ماعطلاب
 اًموعطم اندنع سنحلاو ردقلا ةلعلا نأ انركذ ام يأ :ش (اذه تبث اذإ) :م - هللا همحر- يخركلا

 لثمب ًالثم ديب ادي هسنجب) :م نوزوملا عيب ول يأ :ش (نوزوملا وأ ليكم ا عيب اذإ :لوقنف) :م هريغ وأ ناک
 . عيبلا زاوج يأ :ش (زاوجلا طرش دوجول هيف عيبلا زاج

 يف ةلثامملا حيضوت :ش ( ىرت الأ « رايعملا يف ةلثامملا ) :م زاوحجلا طرش يأ :ش ( وهو ) :م
 هضعب رسفي عراشلا مالك ذإ «لثم الشم : هلوقل ريسفتلا ةلزنمب ليكب اليك :هلوق نإف « رايعملا
 اليك هلوق نإ : انلق ام ىلإ هب راشأ :ش (ليكب اليك لث الشم : هلوق ناکم یوری ام یلإ) :م اًضعب
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 ديحلا عيب زوجي الو « ابرلا ققحتل زجي مل الضافت نإو . نزوب اًنزو بهذلاب بهذلا يفو

 « نيتنفصأ اب ةنفحلا عيب زوجيو . فصولاب توافتلا رادهإل ؛ لثم ًالثم الإ ابرلا هيف ام ءيدرلاب

 اًنومضم ناك اذهلو « لضفلا ققحتب ملف دجوي ملو « رايعملاب ةاواسملا نأل نيتحافتلاب ةحافتلاو
 ةاواسملا وهو صلخم الو ‹ معطلا يه ةلعلا -هللا همحر- يعفاشلا دنعو«فالتإلا دنع ةميقلاب

 اعيابت ولو « هنود امب عرشلا يف ريدقت ال هنأل ةنفحلا مكح يف وهف عاصلا فصن نود امو « مرحيف

 صحلاك ًالضافتم هسنجب موعطم ريغ اًتوزوم وأ ًالیکم

 يآ :ش (نزوب اًٽزو بهذلاب) :م عيب اذإ بهذلا يف اًضيأ عيبملا زاج يأ :ش (بهذلا يفو) :م

 ىلع امهدحأ لضفي :ش (ابرلا ققحتل زجي مل الضافت نإو) :م نييواستم ينعي نزولا ثيح نم
 الإ) :م ةيوبرلا ءايشألا نم هيف ققحتي ام يأ :ش (ابرلا هيف ام ءيدرلاب ديجلا عيب زوجي الو) :م رخآلا

 رادهإ لجأل يأ :ش (فصولا يف توافتلا رادهإل) :م نييواستم نيلئامتم ينعي :ش (لثم ًالشم

 . فكلا ءلم يه :ش (ةنفحلا عيب زوجيو) :م اًفرعو اعرش ةءادرلاو ةدوحلا فصو يف توافتلا

 ‹ نيتنفحلاب) :م ماعطلا نم نيفكلا ءلم ةنفحلا : يرهوحلا لاقو : -هللا همحر- يزارتألا لاق

 :م طرش ليكلاب ةاواسملا ينعي :ش (رايعمل اب ةاواسملا نأل نيتحافتلاب) :م ةحافتلا عیب يأ :ش (ةحافتلاو

 ىلع ينبم هققحت نأل :ش (لضفلا ققحتي ملف) :م نيتنفحلاو ةنفحلا يف ليك ال هنأل :ش ( دجوي ملو )

 يآ :ش (اذهلو) :م هلوقب كلذ حضوتساو ابر نوكي الف لضفلا ققحتي مل اذإف . رايعملاب ةاواسملا

 (فالتإلا دنع ةميقلاب اًتومضم ناك) :م يعرشلا رايعملا تحت لخدت ال نيتنفحلاو ةنفحلا نأ لجألو

 تاليكملا رئاس يف امك فالتإلا دنع لثملاب اًتومضم ناك رايعملا تحت ًالخاد ناك ول ذإ :ش

 همحر-يعفاشلا دنعو) :م ميقلا نود لاثمألا تاوذ يف اهلك تانوزوملاو تاليكملا نأل «تانوزوملاو

 :م معطلا دوجول نيتنفحلاب ةنفحلا عيب زوجي الف :ش (معطلا يه) :م ابرلا ةلع يأ :ش ( ةلعلا : -هللا

 . (مرحيف ةاواسملا وهو صلخم الو)

 ةضيب وأ نيتحافتب ةحافت وأ نيتخيطبب ةخيطبلا عاب ولو : «يواحطلا حرش» يفو :ش

 اذإ كلذكو «معطلا دوجول زوجي ال هدنعو «ليكلا مدعل اندنع زوجي نيتزوجب ةزوج وأ نيتضيبب
 فصن نود امو) :م زوجي ال هدنعو اندنع زوجي ةحافتب ةحافت وأ ةبحب ةبح وأ نيتنفحب ةنفح عاب

 فالخب عاصلا فصن نود اب يأ :ش (هنود اب عرشلا يف ريدقت ال هنأل ؛ ةنفحلا مكح يف وهف عاصلا

 .اهريغو رطفلا ةقدص يف امك هيف ريدقتلاب درو عرشلا نأل فصنلا

 امهدحأ غلب اذإ امآ «فصنلا تحت نيلدبلا نم دحاو لك لخدي مل اذإ اذه : (طوسبملا» يفو

 : «رارسألا » يفو «زوجي ال زيفقب ةنفح عاب ول ىتح فصنلا نم رثكأ وأ غلبي مل رخآلاو فصنلا

 صج اك ًالضافتم هسنجب موعطم ريغ اًنوزوم وأ اليكم اعیابت ولو) :م هل ةميق ال ةضفلا نم ةبحلا نود ام
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 اذإو : لاق . ةينمثلاو معطلا مدعل زوجي هدنعو « سنج لاو ردقلا دوجول اندنع زوجب ال ديدحلاو

 لصألاو . ةمرحملا ةلعلا مدعل ءاسنلاو لضافتلا لح هيلإ مومضملا ىنعملاو سنجلا نافصولا مدع

 مدعو امهدحأ دجو اذإو ةمرحلملا ةلعلا دوجول ءاسنلاو لضافتلا مرح ادجو اذإو « ةحابإلا هيف

 ةمرحف « ريعش يف ةطنح وأ يوره يف نايوره ملسي نأ لثم ء ءاسنلا مرحو لضافتلا لح رخآلا

 «امهدحأب ءاسنلا ةمرحو « نيفصولاب لضفلا ابر

 زوجي) :م -هللا همحر- يعفاشلا دنعو يأ :ش (هدنعو ٠ سنجلاو ردقلا دوجول اندنع زوجي ال ديدحلاو

 وهو نينزوب اًنزو ايعابت ولو : ةياور يف -هللا همحر- كلام لاق هبو :ش (ةينمشلاو معطلا مدعل
 نكل لكلا دنع نزوب اًنزو الإ زوجيال لخلاو برلاو تيزلاو ٠ نهدلاك بورشم وأ لوكأم
 - هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا دنع امأو «نزولاو سنجل ا دوجولف اندنع ام جيرختلا فالتخاب

 . معطلا دوجول ةياور يف

 . تايتقالاو راخداللا ابرلا ةلع هدنع نأل «راخدالا دوج ولف - هللا همحر- كلام دت اأو ۰

 :ش (مومضملا ىنعملاو سنجلا نافصولا مدع اذإو) :م :-هللا همحر-يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 لح) :م بايثلا وأ مهاردلاب ةطنحلا عيبك سنجلا ىلإ يأ :ش (هيلإ) :م ردقلا وه مومضما ىنعملا
 ةلع نأ هانعم :ش (ةمرحلا ةلعلا مدعل) :م لجأ ىلإ عيبلا وهو دملاو نونلا حتفب :ش (ءاسنلاو لضافتلا
 وه لحلا نأل « ءاستلاو لضافتلا لحو ةمرحلا تبثت مل مدعنااملف سنجل او ردقلا ابرلا ةمرح
 . (ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو # : ىلاعت هلوقل لصألا

 . مكحلا مدع ىلع لدي ال ةلعلا مدع : ليق نإق

 دجواذإف « هفصوب يرحتلا ربتعا عرشلا نأ الإ ء ةحابإلاو اًقلطم عيبلا زاوج لصألا : انلق
 يأ :ش (ةحابإلا هيف لصألاو) :م هلوق ىنعم وهو لصألاب لمحن الإو يرحتلاب انلق فصولا اذه
 مرح) :م نافصولا يأ :ش (ادجو اذإو) :م ممرحتلا عرشلا رابتعا دنع الإ ةحابإلا عيبلا يف لصألا
 لح رخآلا مدعو) :م نيفصولا دحأ يأ :ش (امهدحأ دجو اذإو ةمرحملا ةلعلا دوجول ءاسنلاو لضافتلا
 . يورهلا بوثلا يأ :ش (يوره يف نايوره ملسي نأ لثم ءاسنلا مرحو لضافتلا

 زوجيو ءنيفصولا دحأ وه يذلا ةردقلا مدع هيفو «يورم يف نايورم : خسنلا ضعب يفو

 وأ يأ :ش (ريعش يف ةطنح وأ) :م ةئيسنلاب عابي نأ زوجي الو « نينثاب دحاو عابي نأب لضافتلا هيف
 ملسأ اذإ امك ءاسنلا زوجي الو لضافتلا هيف زوجيف «سنجلا مدع هيفو ريعش يف ةطنح ملسأ

 (امهدحأب ءاسنلا ةمرحو) :م سنجلاو ردقلا :ش (نيفصولاب لضفلا ابر ةمرحف) :م رخآلا يف امهدحأ

 . نيفصولا دحأب يأ :ش
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 ‹ لضفلا ةهبش الإ تبثي ال اهمدعو ةيدقنلاب نأل ءاسنلا مرحي ال هدارفناب سنجلا : ىعفاشلا لاقو

 نم ابرلا لام هنأ انلو . ىلوأ ةهبشلاف نينثالاب دحاولا عيب زوجي ىتح هيف عنام ريغ لضفلا ةقيقحو

 يهو ابرلا ةهبش ققحتف ةيلاملا يف ًالضف تبجوأ ةيدقنلاو « سنجل ا ىلإ وأ ردقلا ىلإ ؟رظن هجو

 ‹ ةقيقحلاك ةعنام

 م بناج يف يأ :ش (ةيدقنلاب نأل ءاسنلا مرحي ال هدارفناب سنجلاو : يعفاشلا لاقو) :م

 ريخأت نع ةرابع ةئيسنلا نأل :ش (لضفلا ةهبش الإ تبثي ال) :م رخآ بناج يف يأ :ش (اهمدعو)

 ةقيقح ةيلاملا يف توافتلاو ءاًمكح ةيلالا توافت اهيف نأ الإ لضفلا ةقيقح تسيل يهو ةبلاطملا

 بوث عيب زوجي ىتح دقعلا زاوج نم عنملا يف هل رثأ الو «اًمكح ةيلاملا يف توافتلا يف اًريثأت رثكأ

 : هلوق ىنعم هنم مهفيو « -هللا همحر - ةعيرشلا حات هلاق اذك . ىلوأ اًمكح توافتلاف « نيبوثب

 يورهلا عيب زاج ىتح سنجلا يف عنام ريغ لضفلا ةقيقح نأ : حاضيإلا هجو ىلع هنايب « ةعنام

 . ىلوأ ةهبشلاو نيدبعلاب دبعلاو «نييورهلاب

 ءاسنلا رحت مدع يف ركذلاب سنجلا صيصخت يف سيل : ليق : -هللا همحر- لمكألا لاقو

 ديدحلاك تانوزوملا يف تانوزوملا مالسإ زوجي هنإف <« كلذك هدنع ردقلا نإف ةدئاف ةدايز

 . صاصرلاو

 يف هدنع دجوت ملامنإ ءاسنلا ةمرح وهو مكحلا نأل ركذلاب هصحخ اغنإ : لاقي نأ نكييو

 اذكو « ةئيسن ةضفلاب بهذلا عيب زوجي مل هنإف «دجوت دقف ردقلا ةروص يف امأو سنجلا ةروص

 عيبو فرصلا يف طرش ضباقتلا نأ وهو ردقلا ريغ هدنع كلذ ةلع ناك نإو ريعشلاب ةطنحلا عيب

 ىلإ يأ :ش (ردقلا ىلإ ارظن هجو نم ابرلا لام) :م ةئيسنلا عيب نأ يأ :ش (هنأ انلو) :م هدنع ماعطلا

 هدحو سنجلا ىلإ ارظن وأ يأ :ش (سنجلا ىلإ وأ) :م ريعشلا عم ةطنحلا يفامك هدحو ردقلا

 . يورهلا عم يورهلا بوثلاك

 لضف ةيدقنلا ثيح نم لضفلا نأل :ش (ابرلا ةهبش ققحتف ةيلالا يف ًالضف تبجوأ ةيدقنلاو) :م

 ثيح نم لضفلا رهظأ ابرلا لام وه يذلا هجولا نمف ةئيسنلا نم ريخ دقنلاو « ىنعملا ثيح نم
 م زاوجلا نع :ش (ةعنام) :م ابرلا ةهبش يأ :ش (يهو) :م ابرلا ةهبش كلذو < امهدحأ يف ةيدقنلا

 : نيهجو نم ثحب يف لمكألا لاق :ش (ةقيقحلاك)

 ةهبش ًالضف تبجوأ ةهبشلا نوكو « ةهبش هجو نم ابرلا لام نم هنوك نأ ليق ام : امهدحأ

 . اهنع لزانلا نود ةربتعملا يه ةهبشلاو « ةهبشلا ةهبشب راصف

 لوألاو ‹ ةقيقحلا لحم يف وأ اًقلطم نوكي نأ امإ ةقيقحلاك ابرلا ةهبش اهنوك نأ : يناثلاو

 كلذك ةهبشلا نوكت نأ بجيف « هيف نحن اميف ةزئاج تناك اهنكل ملسم يناثلاو عونم
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 ‹ ىرخأ ةهبش ةمثو « مكحلا يف ةيناثلاو لحما يف ىلوألا ةهبشلا نأ : : لوألا نع باوجلاو
 : يناثلا نعو « ةهبشلا ةهبش ال مكحلا ةهبش د ت تبثي لمعلاو ةلعلا ةهبشبو « ةلعلا يف يتلا يهو

 اذإ اهلحم يف ةعنام ةقيقحلا نأ امك ةهبشلا لحم يف ةعنام ةهبشلا لب ةرضاح ريغ ةمسقلا نأ

 .اهلامكب ةلعلا تدجو

 نب ورمع نب هللا دبع نع يور اب -هللا همحر- يعفاشلل لدتسا حارشلا ضعب :ليق نإف
 يف ذخاي نأ هرمابف لبإلا تدعبف اشي زهجي نآ هرمآ » 55 هللا لوسر نأ -هنع هللا يضر- صاعلا
 .دواد وبأ هاور « “'ةفدصلا لبإ ىلإ نيريعبلاب ريعبلا ذخأي ناكف « ةقدصلا صئالق

 نأ ةرمس نع نسحلا ثيدح نم اًضيأ -هللا همحر- دواد وبأ هاور اب انباحصأل لدتساو

 . ةعبرألا ةيقب هاورو « "ةئيسن ناويحلا عيب نع ىهن یم يبنلا

 هذهب نيبناجلل لدتسي مل فنصملا لاقام : ليقنإف : -هللا همحر- لمكألا لاقو
 : ليق :تلق . كلذ نع هاعنم تاليوأتلا قرطتو خيراتلا ةلاهج نأ باوجلاف : لاق مث «ثيداحألا
 دقو برحل ا راد يف ناك هنأ - امهنع هللا يضر - صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نع باوجلا

 . اندنعامهنيب ابر الو برحلا لهأ نم هللا دبع ذخأ

 يف -هنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع ثيدح :ليقو « ابرلا رحت لبق ناك هنإ :ليقو

 . هب جتحي الف سلدم وهو ةيقب قيرطب قاحسإ نبا قيرط

 « حيحص نسح ةرمس ثيدح : لاق ةرمس ثيدح - هللا همحر - يذمرتلا جرخأ الو
 رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو « هريغو ينيدملا نب يلع لاق اذكه « حيحص ةرمس نع نسحلا عامسو
 نايفس لوق وهو ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب يف مهريغو ةي يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ
 . - هللا همحر - يذمرتلا مالك ىهتنا -هللا همحر- دمحأ لوقي هبو « ةفوكلا لهأو «يروثلا

 (۱۲۸۸ /٥)يقهیبلا هاورو نعنع دقو قاحسإ نب دمحم هیفو (۳۳۵۷) مقر ۲٥۰( /۳) دواد وبآ هاور : نسح (۱)

 . هوحن - صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع هيبأ نع هربخأ بيعش نب ورمع نأ جيرج نبا قيرط نم

 . نسح هدانسإو : تلق

 قیرط نم ۷٩۳( /۲) ةجام نباو (0۳۸ /۳)یذمرتلا هاورو (۲۹۲ /۷) يئاسنلاو ۲٣١( /۳) دواد وب هاور ()

 ٠ . ًاعوفرم ةرمس نع نسحلا نع ةداتق

 . ةرمس نم نسحلا عامس يف فالخلا نع ًالضف ناسلدم امهو نسحلاو ةداتق نعنعدقو : تلق
 ًادحاو ناويحلاب سأب ال » : لاق ا هللا لوسر نأ رباج نع ريبزلا يبأ نع جاجح قيرط نم ةجام نبا هاورو

 . نعنع دقو سلدمو فيعض وهو ةاطرأ نب جاجحلا هيفو : تلق . ةئيسن ههركو < « ديب ادي نینڻاب
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 يف ناقفتي ال امهنأل ؛ نزولا امهعمج نإو ‹ زوجي هوحنو نارفعزلا يف دوقنلا ملسأ اذإ هنأ الإ

 تاجنسلاب نزوت دوقنلاو « نييعتلاب نيعتي نمثم وهو ءانمألاب نزوي نارفعزلا نإف « نزولا ةفص

 هجرخأ سابع نبا ثيدحف اًضيأ بابلا اذه يف رمع نباو رباجو سابع نبا نع يورو

 عيب نع ىهن ةي يبنلا نأ سابع نبا نع ةمركع ثيدح نم درفملا للعلا باتك يف يذمرتلا
 «( "وحن للعلا يف يذمرتلا هاور -هنع هللا یضر- رمع نبا ثیدحو «'ةئیسن ناویحلاب ناویحلا

 : ةئیسن هرکو ٩ ديب ادي نینثاب دحاو ناویحلاب سأب ال» : ظفلب ةجام نبا هاور رباج ثیدحو

 رخآلا مدعو امهدحأ دجو اذإف : هلوق يف ءاسنلا مرحو : هلوق نم ءانثتسا :ش (هنأ الإ) :م

 نطقلاك :ش (هوحنو نارفعزلا يف دوقنلا ملسأ اذإ) :م لجرلا نأ الإ « ءاسنلا مرحو لضافتلا لح

 ام لك نأ لوانتي هقالطإب ءاسنلا مرحو : هلوق نأ هنايب :ش (نزولا امهعمج نإو زوجی) :م دیدحلاو

 زوجي انههو رخآلاب امهدحأ مالسإ الإ زوجي ال ردقلاو سنجل ا نم ابرلا يفصو دحأ هيف دجوي

 . نزولا وهو نيفصولا دحأ دوجو عم هوحنو نارفعزلاب دوقنلا مالسإ

 نإف ‹ نزولا ةفص يف ناقفتي ال) :م نارفعزلاو دقنلا نأل يأ :ش (امهنأل) :م : فنصملا لاقف

 يذلا انملا : يرهوجلا لاقو «ناونم ةينثتلاو ‹«روصقمانملا عمج وهو :ش (ءانمألاب نزوي نارفعزلا

 وأ ريناندلا ىرتشا اذإ اذهلو :ش (نييعتلاب نيعتي نمشم) :م نارفعزلا يأ :ش (وهو) :م هب نزوي

 . نزولا ةداعإ نودب ةنزاوم هعيبي نأ هل ناك ضبقو ةنزاوم مهاردلا

 فالتخا اذهو «ةنزاوم عاب مث ةنزاوم ىرتشا اذإ نزولا ةداعإ طرتشي هوحنو نارفعزلا يفو

 هنأل « ابرلا ةلع يفصو دحأ ذوجول ءاسنلا مرحي هجو لك يف نزولا دجو اذإف ءاًمكح امهنيب

 ةهبش ىلإ ةهبشلا تلزن هجو نود هجو نم نزولا يف قافتالا دجو اذإو « ابرلا ةهبش لصح

 عمج نونلا كيرحتب :ش (تاجنسلاب نزوت دوقنلاو) :م ةهبشلا ةهبش ال ةهبشلا وه ربتعملاو « ةهبشلا

 داصلاب يه لب نيسلاب لاقي ال : تيكسلا نب ديرد نعو « وزارت كنس ةيسرافلاب وهو « ةجنس

 : لاق مث ءًاعوفرم سابع نبا نعةمركع نع ريثك يبأ نب ىيحي نع رمعم قيرط نم يقهيبلا هاور : فيعض (1)
 دبع نب كلملا دبعو يريبزلا دمحأ يبأ نع يور كلذكو الوصوم رمعم نع راطعلا نمحرلا دبع نب دواد هاور

 يبنلا نع ةمركع نع ىيحي نع رمعم نع حيحصلاو مهو كلذ لكو «رمعم نع يروثلا نع يرامذلا نمحرلا

 حيحصلا : ةيزخ نبا لاقو ًالسرم هركذف - رمعم نع نايفس قيرط نم ةلسرملا قيرطلا دروأ مث « ًالسرم ةا
 نع ةي يبنلا ىهن هنأ : هلوق امأو : يعفاشلا لاق . لصتمب سيل لسرم ربخلا اذه نأ ثيدحلاب ةفرعملا لهأ دنع

 . (۲۸۸ )٥/ يقهيبلا ننس رظنا . هم هللا لوسر نع تباث ريغ اذهف ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب

 نبا لئسو يحاطلا رانيد نب دمحم هب درفت : لاق ةفرعملا يف يقهيبلا هجرحخأ : يقنلا رهوجلا بحاص لاق (۲)

 اونسح : لاقو اذه رانيد نبا فشاكلا يف يبهذلا ركذ دقو : لاق مث « ىهتنا فيعض : لاقف هنع نيعم

 . ثيدحلا نسح « يدع نبا لاقو «سأب هب سيل : يئاسنلا لاقو قودص : ةعرز وبأ لاق نازيملا يفو « هثيدح
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 يفو « نزولا لبق اهيف فرصتلا حص اهضبقو ةنزاوم دوقنلاب عاب ولو . نييعتلاب نيعتي ال نمث وهو

 لك نم ردقلا امهعمجي مل اًمكحو ىنعمو ةروص هيف افلتخا اذإف ‹ زوجي ال ههابشأو نارفعزلا
 اي هللا لوسر صن ءيش لكو : لاق . ةربتعم ريغ يهو ةهبشلا ةهبش ىلإ هيف ةهبشلا لزنتف « هجو

 ريعشلاو ةطنحلا لثم هيف ليكلا سانلا كرت نإو « ادبأ ليكم وهف اليك هيف لضافتلا ميرحت ىلع
 « حلملاو رمتلاو

 . نيكستلاب ةجنص عمج كيرحتلاب تاجنصلا : برخملا يفو « تاجنص

 ال ءارفلا عم باوصلا : تلق « ًالصأ نيسلا يتبقلا ركلاو « حصفأ نيسلا : ءارفلا نعو

 :م تاجنسلاب نزوي ام ليوأت ىلع دوقنلا يأ :ش (وهو) :م ةيسرافلا ةغللا فرعي نم الإ هفرعي

 دوقنلاب عاب ولو) :م ةرم ريغ رم دقو نييعتلاب نانيعتي ال نيدقنلا نأل :ش (نييعتلاب نيعتي ال نمئ)

 فرص الب ةنزاوم دوقنلا عاب ولو : خسنلا ضعب يفو «دوقنلاب نارفعزلا عاب ول يأ :ش (ةنزاوم

 .دوقنلا لو يقابلا

 انحضوأ دقو :ش (زوجي ال ههابشأو نارفعزلا يفو « نزولا لبق اهيف فرصتلا حص اهضبقو) :م
 ىنعمو ةروص) :م نزولا يف يأ :ش (هيف) :م نارفعزلاو دوقنلا يأ :ش (افلتخا اذإف) :م بيرق نع

 ءءانمألاب نزوي : هلوق ىلإ عجري ةروص : هلوقف « رشنلاو فللا قيرط ىلع اذه :ش (اًمكحو

 يأ زوجي ال : هلوق ىلإ عجري امكحو : هلوقو « نييعتلاب نيعتي : هلوق ىلإ عجري ىنعم : هلوقو
 نارفعزلاو دوقنلا عمجي مل يأ :ش (هجو لك نم ردقلا امهعمجب مل) :م زوجي ال اهيف فرصتلا

 ىلإ هيف ةهبشلا لزنتف) :م كلذك ناك اذإف « هجو نود هجو نم لب « هجو لك نم نزولا وهو ردقلا
 نزولا ةهبش كلذ ناك اقفتي مل اذإو «ةهبشلل عنملا ناك اقفتا اذإ نينوزوملا نإف :ش (ةهبشلا ةهبش

 :ش (ةربتعم ريغ) :م ةهبشلا ةهبش يأ :ش (يهو) :م ةهبشلا ةهبش كلذ ناكف ةهبش هدحو نزولاو

 نزولا امهعمج دقف نينوزوم امهنوك نع كلذباجرخي مل : لاقي الأ « ةربتعملا يه ةهبشلا نأل
 راصو « امهنيب داحتالا ديفي ال وهو ءالإ سيل ىظفللا كارتشالاب ذغنيح امهيلع ظفللا قالطإ نأل

 ٠ . ةقيقح امهعمجي مل نزولا نأك

 ملو ةروص افلتخا اذإ : لاق هنإف « حماست فنصملا ةرابع يفو : -هللا همحر- لمكألا لاقو

 ال ةروص نزولا يف امهقافتا :لوقن لب : -هللا همحر- ةمئألا سمش لاق اذهلو ةروص افلتخي

 . مهفاف ةقيقح هانعم نأ ىلع ةروص : هلوق لمح اذإ الإ امكحو « ىنعم

 ميرحت ىلع ةي هللا لوسر صن ءيش لكو) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 :ش (حلملاو رمتلاو ريعشلاو ةطنحلا لثم هيف ليكلا سانلا كرت نإو « ادبأ ليكم وهف ًاليك هيف لضافتلا

 يف اليكم ناک ام ربتعی لب كلذ نع ادبأ ريغي ال ةي هللا لوسر دهع ىلع اليكم ناک ام نأ هلصاح
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 لثم هيف نزولا سانلا كرت نإو « ادبأ نوزوم وهف اًنزو هيف لضافتلا ميرحت ىلع صن ام لكو
 هيلع صني ملامو « ىندألاب كرتي ال ىوقألاو فرعلا نم ىوقأصنلا نأل ؛ ةضفلاو بهذلا

 فالخ ىلع فرعلا ربتعي هنأ فسوي يبأ نعو  ةلاد اهنأل سانلا تاداع ىلع لومحموهف

 ‹ تلدبت دقو اهيلإ روظنملا يه تناكف ةداعلا ناكل كلذ ىلع صنلا نأل اًضيأ هيلع صوصنملا

 ءامهدنع زوجي ال اليك ًالثامتم هسنجب بهذلا وأ اًنزو اًيواستم اهسنجب ةطنحلا عاب ول اذه ىلعف
 مالسإلا زوجي هنأ الإ  ةفزاجم عاب اذإ امك هيف رايعملا وه ام ىلع لضفلا مهوتل كلذ اوفراعت نإو

 . مولعم يف مالسإلا دوجول اًنزو اهوحنو ةطنحلا يف

 . هدهع

 ول ىتح ليكلا نود نزولا يف يواستلا ىلإ تفتلي الو ليكلاب يواستلا هيف طرتشيو

 ىلع) :م ةئ هللا لوسر يأ :ش (صن ام لكو) :م زجي ملاليك ال اًنزو ةطنحلاب ةطنحلا ىواست

 كلذك :ش (ةضفلاو بهذلا لثم هيف نزولا سانلا كرت نإو « ادبأ نوزوم وهف اًنزو هيف لضافتلا ميرحت

 . زجي مل اًنزو ال ًاليك بهذلاب بهذلا یواست ول یتح نزولا نود لیکلاب يواستلا هيف ربتعی

 نم ىوقأ صنلا نأل) :م انيلع ةبجاو يَ ىبنلا ةعاط نأل كلذو ةضفلاب ةضفلا كلذكو

 الإ ةجحب سيل فورعملاو ‹«فراعتي مل نم ىلعو فراعت نم ىلع ةجح صنلا نوكل :ش (فرعلا

 وهف هيلع) :م اَب يبنلا نم :ش (صني مل امو ‹ ىندألاب كرتي ال ىوقألاو) :م هب فراعت نم ىلع

 هيلع تعقو اميف مكحلا زاوج ىلع ةلاد تاداعلا نأل يأ :ش (ةلاد اهنأل سانلا تاداع ىلع لومحم

 ىلع يتمأ عمتجت ال ١ : يَ هلوقو < « نسح هللا دنع وهف اًتسح نوملسملا هآر ام » : يع هلوقل ةداعلا

 . «ةلالضلا

 :ش ( كلذ ىلع صنلا نأل اًضيأ هيلع صوصنملا فالخ ىلع فرعلا ربتعي هنأ فسوي يبأ نعو) :م

 :م هيف :ش (ةداعلا ناكمل) :م ناك اغنإ تقولا كلذ يف نوزوملا يف نزولاو ليكملا يف ليكلا ىلع يأ

 كلت يأ :ش (تلدبت دقو) :م تقولا كلذ يف :ش (اهيلإ روظنملا يه) :م ةداعلا يأ :ش ( تناكف)

 . كلذ قافو ىلع مكحلا نوكي نأ بجيف ةداعلا

 هسنجب) :م اًّبهذ عاب وأ يأ :ش (بهذلا وأ اًنزو اًيواستم اهسنجب ةطنحلا عاب ول اذه ىلعف) :م

 اوفراعت نإو) :م -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح ىبأ دنع يأ :ش ( امهدنع زوجي ال ًاليك ًالثامتم

 :م كلذ اوفراعت اذإ زوجي : - هللا همحر- فسوي يبأ دنعو « اهلبق اب ةلصاو نإ ةملكو :ش (كلذ

 :ش (زوجي هنآ الإ ةفزاجم عاب اذإ امك هيف رايعملا وه ام ىلع) :م امهليلد نم :ش (لضفلا مهوتل)

 ‹ هيف ةربتعمب تسيل ةلثامملا نإف :ش (مولعم يف مالسإلا دوجول) :م - هللا همحر- يواحطلا هراتخا

Vo 



 نزولا قيرطب تردق اهنأل يقاوألاب عابي ام هانعم « ينزو وهف لطرلا ىلإ بسني ام لكو : لاق
 ال لایکمب عیب ولف اًتوزوم ناک اذإو « لیباکملا رئاس فالخب « اًتزو اھب عاب ام بستحی یتح

 ال ؛ هلثم لایکمب هنزو فرعی

 ر
 لصحي ليكلاب'لصحي امك كلذو « ميلستلا يف ةعزانملا يفني هجو ىلع مالعإلا وه ربتعملا اإ
 ةلأسملا يف ناكف زوجي ال هنأ انباحصأ نع «درجملا» يف ركذ هنأ «ةمتتلا »يف ركذ, « نزولا ركذب

 . ناتیاور

 (لطرلا ىلإ بسني ام لكو) :م :ريغصلا عماحجلا» يف - هللا همحر- دمحم يأ :ش (لاق) :م

 وه :لاق مث «روصقم انم فصن لطرلا : - هللا همحر- يرهوجلا لاق « 'حتفو ءارلا رسكب :ش

 : اًضيأ لاقو ‹ةيقوأ ةرشع اتنا لطرلا : نويفارس نبانحوي باتک يف لاقو «هب نزوي يذلا

 ليق اميف اذه ىلعف ليقاثم ةعبرأ : لاق وأ « ناقنادو مهارد ةتس راتسألاو !راتسأ نورشع لطرلا
 . رظن اًمهرد نوعبرأ ةيقوألا نإ

 يفو ءةحبس نزو اًمهرد نورشحعو ةينامثو مهرد ةئام لطرلا نزو : ديبع وب لاقو

 املكو « هلوق ينعأ أدتبملا ربخ :ش (ينزو وهف) :م هب لاكي وأ هب نزوي يذلا لطرلا : «برسخملا»

 لاق اذکو :ش (يقاوألاب عابی ام هانعم) :م -هللا همحر- فنصألا لاق طرشلا هنمضتل هيف ءافلا تلحخد

 . -هللا همحر- ناخ يضاق نيدلا رخف

 نزولا قيرطب تردق) :م يقاوألا نأل يأ :ش (اهنأل) :م ينزو وهف يقاوألاب عابي ام نأ هریسفت

 زاوجل زوجي ًالیک اًیواستم هسنجب اهنم ءيش عيب ول یتح :ش ( اًتزو اھب عابی ام بستحب یتح
 يف الإ كسمتي ال هنأل تاجنسلاو ءانمألاب نهدلا نزو قشي هنأل اذهو «نزولا يف ليضفتلا
 . كلذل لطرلا ذختاف جرخ عون ءاعو لك نزو يفو «ءاعو

 يقت اهنأل ةياقولا نم ةلوعفأ يهو اًمهرد نوعبرأ يهو ديدشتلاب ةيقوأ عمج «يقاوأل او»
 وهو «مهرد عابسأ ةسمخو ليقاثم ةرشع نزو ةيقوألا : ءابطألا دنعو « ررضلا نم اهبحاص
 . راتسأ الو راتسأا

 نزولل نوكي الف نزولاب ردقت مل ليياكملا رئاس نأ ينعي تردق اهنأل : هلوقب ًالصتم :ش (ليباكلا

 . رابتعا هيف

 ردقلا انه اه نأ ينعي ليياكملا رئاس فالخب : هلوق : -هللا همحر- ةعيرشلا جات لاقو

 ( اًتوزوم ناك اذإو) :م نزولاب تردق اهنأل اليك ةيقوألا تناك نإو « ةيقوألاب عيبلا زوجيف نزولاب
 ال هلثم لایکمب هنزو فرعب ال لایکمب عیب ولف) :م ينزو لطرلا ىلإ بسني ام نأ تبث اذإ ينعي :ش
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 نامثألا سنج ىلع عقو ام فرصلا دقعو : لاق . ةفزاجملا ةلزنمب « نزولا يف لضفلا مهوتل زوجي

 أدي هانعم « « ءاهو ءاه ةضفلاب ةضفلا » : مالسلا هيلع هلوقل سلجملا يف هيضوع رضبق هيف ربتعي

 نييعتلا هيف ربتعي ابرلا هيف ام هاوس امو : لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ فرصلا يف هغفلا نيبنسو «ديب

 هيلع هلوق هل . ماعطلاب ماعطلا عيب يف - هنع هللا يضر - يعفاشلل اًقالخ ‹ ضباقتلا هيف ربتعي الو

 .« ديب أدي » : فورعملا ثيدحلا يف مالسلا و ةالصلا

 ال : هلوقب ديق امنإ :ش (ةفزاجملا ةلزنمب نزولا يف لضفلا مهوتل) :م ءاوسب ءاوس ناك ولو :ش (زوجي

 يف -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م زاج هنزو فرعاذإ هنأل هلشم لایکمب هنزو فرعی

 . دوقنلا يهو :ش (نامثألا سنج ىلع عقو ام فرصلا دقعو) :م «هرصتخم»

 :ش (ربتعی) :م هلوقو « هربخ عقوام : هلوقو « ادتبم يفاضإ مالك فرصلا دقعو : هلوقو

 يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل سلجملا يف هيضوع ضبق هيف) :م بيجي يأ ربخ دعب اربخ

 يبأ نع لصألا يف نسحلا نب دمحم هجرخأ ثيدحلا اذه :ش (ءاهو ءاه ةضفلاب ةضفلا) :م يب

 : لوقي ةَ هللا لوسر تعمس ينأ دهشأ : لاق - هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ نع حلاص

 .(ىبرأ دقف داز نمف ءاهو ءاه الإ ةضفلاب ةضفلاو « بهذلاب بهذلا »

 بهذلا» : ةا يبنلا نع -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نع مهبتك يف ةعامحلا ىورو

 ءاه الإ ابر رمتلاب رمتلاو « ءاهو ءاه الإ ابر ريعشلاب ريعشلاو «ءاهو ءاه الإ ربلاب ربلاو ءار قرولاب
 .«ءاهو

 هبحاصل لوقي نيدقاعتملا نم دحاو لك يأ « ذحخ هانعمو عاه نزو ىلع دودم ءاه : هلوق

 نأ دعب -هللا همحر- يذمرتلا لاق اذكو :ش (ديب أدي هانعم) :م هلوقب فنصملا رسفو « ناضباقتيف

 جات لاقو هديب ادي : لوقب ءاهو ءاهالإ : هلوق ىنعم : - هنع هللا يضر- رمع ثیدح یور

 ‹ ضبقلا ةلآ هنوكل هنع ديلاب ىنك ضبقب اًصضبق يأ ديب ادي هلوق : - هنع هللا يضر- ةعيرشلا

 ءاوسب ءاوس الإ: هيفو ةدابع نع ملسم ثيدح يف عقو اذكو « نيعب اتيع ديب أدي ىنعم : لاقيو
 باب يف يتأت ةحبار ةلاوح هذه :ش (ىلاعت هللا ءاش نإ فرصلا يف هقفلا نيبنسو) :م نيعب اًتيعو

 .فرصلا

 دقع ىوسام يأ :ش (ابرلا هيف امت هاوس امو) م :- هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ربتعي الو نويعتلا هيف ربتعي) :م ةضفلاو بهذلا ريغ تانوزوملاو تاليكملاك ابر هيف يرجي ام فرصلا

 ماعطلا عيب يف -هنع هللا يضر- يعفاشلل اًقالخ) :م نادبألاب قرفتلا لبق يأ :ش (ضباقتلا هيف

 رك عاب نأك «دحتي مل وأ سلجملا دحتا نإ هيف طرش سلجملا يف ضباقتلا هدنع نإف :ش (ماعطلاب

 يأ :ش (هل) :م كلام لاق هبو «هدنع زوجي ال هنإف ضبق ريغ نم اقرتفاف نمشب وأ ةطنح ركب ةطنح
 ءاوس :ش (دیب ادي :فورعملا ثيدحلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق) :م - هنع هللا يضر- يعفاشلل
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 عيبم هنأ انلو . ابرلا ةهبش ققحتتف ةيزم دقنللو « ضبقلا بقاعتي سلجملا يف ضبقب مل اذإ هنألو
 ‹ فرصتلا نم نكمتلا وه اغنإ ةبولطملا ةدئافلا نأل اذهو « بوثلاك ضبقلا هيف طرتشي الف نيعتم

 ادي » : ب هلوق ىنعمو « هب نيعتيل هيف ضبقلا نأل فرصلا فالخب « نييعتلا ىلع كلذ بترتيو

 . تماصلا نب ةدابع هاور اذك « نيعب اّنيع ديب

 ةهبش ققحتتف) :م اهريغ ىلع :ش (ةيزم دقنللو ضبقلا بقاعتي سلجملا يف ضبقي مل اذإ هنألو) :م ءاوسب

 .ابرلا باب يف ةقيقحلاك يهو :ش (ابرلا

 وهام لكو :ش (نيعتم عيبم) :م ابرلا هيف يرجي ام فرصلا دقع ىوس ام نأ :ش (هنأ انلو) :م

 (اذهو) :م اهريغو ةبادلاو دبعلاو :ش (بوثلاك ضبقلا هيف طرتشب الف) :م نييعتلاب نيعت دق نيعتم

 نم نكمتلا وه اغنإ) :م دقعلاب :ش (ةبولطملا ةدئافلا نأل) :م نيعتي اميف ضبقلا طارتشا مدع يآ :ش

 امع باوج :ش (فرصلا فالخب) :م ضبقلا ىلإ جاتحي الف :ش (نييعتلا ىلع كلذ بترتيو فرصتلا

 فرصلا فالخب : هلوقب باجأف ؟فرصلا يف ضبقلا بجو امل متلقامك رمألا ناك ول : لاقي

 ضبقلاب يأ :ش ( هب نيعتيل ) :م فرصلا يف يأ :ش (هيف ضبقلا نأل) :م ضبقلا هيف طرتشي ثيح
 . نيعتت ال دوقنلا نأل

 اي يبنلا لوق ىنعم يأ «ثيدحلاب مصخلا لالدتسا نع باوج اذه :ش ( ب هلوق ىنعمو) :م

 هنم دارملا نأ ىلع لدي نيعب اًنيعم ينعي نيعب اتيع ناك اذإ ىنعملا نأ هريرقت :ش (نيعب اًنيع ديب ادي) :م

 . ضباقتلا طرتشا اذه لجألف ضباقتلا لبق ققحتي ال فرصلا يف نييعتلا نأ الإ « نييعتلا

 نيتياورلا نأ هلصاح :ش ( تماصلا نب ةدابع) :م نيعب اتيع ىور اذك يأ :ش (هاور اذك) :م

 نيعب اًنيع ةياور نأ ريغ -هنع هللا يضر- ةدابع ثيدح يف اتعقو امهيتلك نيعب اًتيعو ديب أدي ينعأ
 لولدملا اعيمج ضباقتلاو نييعتلا طارتشا مث « يغبني امك ىضم دقو هنع ملسم ةياور يف تعقو

 امأو ‹ ضبقلا ال نييعتلا وه طرشلا نألف اندنع امأ « بكرملا عامجإلاب فتنم نيتياورلاب امهيلع

 .رخآلأ ىلع امهدحأ لمح نم دبال ذئنيحف سكعلابف -هنع هللا يضر - يعفاشلا دنع

 دارملا نوكي نأ لمتحيو «هتلآ ديلا نأل ضبقلا هب دارملا نوكي نأ لمتحي ديب ادي : هلوقو

 .ديلاب ةراشإلاب نوكي اغنإ هنأل نييعتلا

 . مكحلا ىلع لمتحملا لمحيف هريغ لمتحي ال مكحم نيعب اتيع : هلوقو
 متلعج مكنأل زاجلاو ةقيقحلا نيب عمجلا وأ كرتشملا مومعب لمعلا اذه ىلع مكمزلي :ليق نف

 . ماعطلا عيب يف نييعتلا ىنعجو «فرصلا يف ضبقلا ىنعجب ديب ادي
 عضوم لك يف نييعتلا نأ الإ «نييعتلا نيتروصلا اتلك يف دارملا نأل كلذ ملسن ال : انلق
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 ةضيبلا عيب زوجيو : لاق . لجؤملاو دقنلا فالخب اًفرع لاملا يف اًتوافت ربتعي ال ضبقلا بقاعتو

 ابرلا ققحتي الف « رايعملا مادعنال نيتزوجلاب ةزوحجلاو نيترمتلاب ةرمتلاو نرتضيبلاب

 . نييعتلا بوجو ةرورض يف كانه ضبقلا ناكف خسفلاو دوقعملا

 . ضبقلا ىلإ هنييعت يف جتحي ملف اتمثم وأ ناك اتمث نييعتلاب نيعتي امف ماعطلا امأ

 . نييعتلاب نيعتي هنأ عم ضبقلا طرتشي هنإف هسنجب ةضف قيربإ عاب اذإ اب لكشي :ليق نإف

 وهو لصألا طايتحالا ىلإ عجرياميف ربتعاف ةفصلا ضراعب قيربإلا يف نييعتلا : انلق

 اهل اعفد ضبقلا طرتشاف ةقيقحلاك ابرلا يف ةهبشلاو « نييعتلا مدعو ةينمثلا

 نأ يف مكتقيرط ىلع وه امنإ حتركذ ام نأب ضرتعاو : -هنع هللا يضر- لمكألا لاقو

 : باوجلاو . اًمزلم نوكي الف هب لئاقب سيلف -هنع هللا يضر- يعفاشلا امأو « نيعتت ال نامثألا

 جات لاقو ء«هعضوم يف فرعام ىلع ةمزلملا لئالدلاب هتوبشل انهه يدابلا قيرطب هركذ هنأ

 : -هنع هللا ىضر -ةعيرشلا

 حيرص اذهو ضبقب ًاضبق -هنع هللا يضر- ةدابع ثيدح يف ةياور يف اًضيأ يور :تلق نإف
 . بابلا يف

 لثم ًالثم « ةطنحلاب ةطنحلا : هلوق وهو «روهشملا ثيدحلا كرتي الف ةذاش ةياور هذه :تلق

 . ةياورلا هذهب نيعب اتيع

 باجأف ضبقلا بقاعتي سلجملا يف ضبقي مل اذإ : هلوق نع باوج :ش (ضبقلا بقاعتو) :م

 سيل انههو ةيلاملا يف اًتوافت دعي يذلا عنالا ضبقلا بقاعت نأ هيهجوب ضبقلا بقاعتو :هلوقب

 ضوبقملا نيب نولصفي ال راجتلا نإف :ش (اًفرع لاملا يف اًتوافت ربتعي ال) :م انهه بقاعتلا نأل كلذك

 :م لاحلا يأ :ش (دقنلا فالخب) :م زوجيف امهدحأ لضف ققحتي الف ًالاح نوكي نأ دعب هريغو

 .امهيف نولصفي مهنأل اتوافت دعي بقاعتلا امهيف نإف :ش (لجؤملاو)

 ةضيبلا عيب زوجيو) :م «ريغصلا عماجملا » يف -هنع هللا يضر- دمحم يأ :ش (لاق) :م

 هذه ررك امنإ : -هللا همحر- يزارتألا لاق :ش (نيتزوجل اب ةزوحجلاو نيترمتلاب ةرسمتلاو نيتضييلاب

 اهركذي نأ سايقلا ناكو « كلذ لبق اهمكح ملع دقو «« ريغصلا عماجلا» لئاسم نم اهنأل ةلأسملا

 لباق لحم يف الإ عرشي الف نيلدبلا نيب يواستلا بوجو صنلا مكح ينعي :ش (ابرلا ققحتي الف)

 .ةحابإلا وهو لصألا ىلع يقبف هيف يواستلا طرتشي ملف هلبقي ال لحملا اذهو هل
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 سلفلا عيب زوجيو : لاق . رمام ىلع معطلا دوجول هيف انفلاخي - هللا همحر -يعفاشلاو
 : هللا همحر - دمحم لاقو .- هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع امهنايعأب نيسلفلاب

 « نيعتت ال اًنامثأ تيقب اذإو « امهحالطصاب لطبت الف لكلا حالطصاب تبث ةينمشلا نأل زوجي ال
 نيمهردلاب مهردلا عيبكو ء امهنايعأ ريغب اناك اذإ امك راصف

 وأ امهالك ناك اذإ امأ « نيدقن نيلدبلا ناك اذإ اذه : -هللا همحر- يشاترمتلا مامإللا لاقو

 . ءاسنلا مرحي هدارفناب سنجل ا نأل زوجي ال ةئيسن امهدحأ

 دحاولا عيب زوجي ال نأ يغبنيف نييلثم تاكلهتسملا نامض يف ضيبلاو زوجا :ليق نإف

 . ابرلا ةهبشل نينثالاب

 رادهإ ىلعاوحلطصا سانلا نأ الإ ًاربكو ارغص توافتلل ةقيقح امهنيب ةلثام ال : انلق

 يف اذك < عرشلا قح وه يذلا ابرلا نود مهقح يف كلذ لمعيف ناددعلا نامض قح يف توافتلا

 .« ةريخذلا»

 دوجول) :م اهوحنو نيتضيبلاب ةضيبلا عيب يف يأ :ش (هيف انفلاخي - هللا همحر- يعفاشلاو) :م

 : «يواحطلا حرش» يفو ‹«معطلا تاموعطملا يف هدنع ابرلا ةلع نأ هلصأ نم :ش (رم ام ىلع معطلا

 نم ةنفح وأ نيتزوجب ةزوج وأ نيتضيبب ةضيب وأ نيتحافتب ةحافت وأ نيتخيطبب ةخيطب عاب ول
 دوجول زوجيال - هنع هللا ىضر- ىعفاشلا دنعو ‹ليكلا مدعل اندنع زوجي نيتنفحب ةطنحلا

 . معطلا

 :م زوجيال هدنعو اندنع زوجي ةحافتب ةحافت وأ ةبحب ةبح وأ ةنفحب ةنفح عاب اذإ كلذكو

 امهنايعأب دیق :ش (امهنايعأب نيسلفلاب سلفلا عيب زوجيو) م : -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق)

 الك ناك نإ نيعملا ريغ نأل قافتالاب زوجي ال هنإف امهالك وأ امهدحأ نيع ريغب عاب اذإ امع ازارتحا

 . ىلاكلاب ىلاكلا عيب مزلي نيلدبلا

 يبآأو ةفينح يبأ دنع) :م ءاسنلا مرحي هدارفناب سنجل او . ءاسنلا مزليامهدحأ ناك نإو

 لاقو) :م لوق يف -هنع هللا يضر - يعفاشلا لاق هبو اًتاسحتسا :ش (-هللا امهمحر-فسوي

 (ةينمشلا نأل) :م هجو يف -هنع هللا يضر - يعفاشلا لاق هبو :ش (زوجي ال : -هللا همحر -دمحم

 اذِإ امك) :م همکح :ش (راصف) :م قافتالاب :ش ( نرعتت ال اتامثأ تیقب اذِإو ) :م امهریغ ىلع امھتیالو

 اًضيأ راصو يأ :ش (نيمهردلاب مهردلا عيبكو) :م قافتالاب زوجي ال ثيح :ش (امهنايعأ ريغب اناك

 فالخب تلبوق ول ىتح نييعتلاب نيعتت ال ةجئار تماد ام ةجئارلا سولفلا نأ نيبت اذهلو

A۰ 



 | امهحالطصاب لطبتف ‹ امهيلع ريغلل ةيالو ال ذإ « امهحالطصاب تبثت امهقح يف ةينمثلا نأ امهلو

 يف هضقن يف ذإ « دعلا ىلع حالطصالا ءاقبل ؛ اًينزو دوعي الو « نييعتلاب نيعتت ةينمثلا تلطب اذإو

 فالخبو ‹ ةقلخ ةينمثلل اهنأل دوقنلا فالخب « نيتزوجلاب ةزوحلاك راصف ‹ دقعلا داسف دعلا قح

 ‹ هنع ةي يبنلا ىهن دقو ئلاكلاب ئلاك هنأل امهنايعأ ريغب اناك اذإ ام

 بهذلاك دقعلا لطبي مل ميلستلا لبق تكلهف ةنيعم سولفلاب ابوث ىرتشا اذإ امك « اهسنج
 يف :ش (ةينمشلا نأ) :م -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ :ش (امهلو) :م ةضفلاو

 ام هيلع ريغلل ةيالو ال ذإ) :م سانلا حالطصاب ال :ش (امهحالطصاب تبثت امهقح يف) :م سولفلا

 ناك امهحالطصاب امهقح يف ةينمثلا تبث اذإ ينعي :ش ( امهحالطصاب) :م ةينمشلا يأ :ش (لطبتف

 . رخآ حالطصاب حالطصالا كلذ اضقني نأ امهل

 ءاقبل اينزو دوعي الو) :م ناك امك اًتمثم داع هنأل :ش (نييعتلاب نيعتت ةينمشلا تلطب اذإو) :م

 . امهفرصتل احيحصت :ش (دعلا ىلع) :م امهحالطصا يأ :ش (حالطصالا

 «طوسبملا» يف هركذ لاكشإل باوج اًينزو دوعيالو : هلوق : -هللا همحر- يكاكلا لاقو

 ناك امهقح يف اتمث نوكي نأ نع جرخ اذإ هنإف « ميظع داسف مالكلا اذه تحت : ليق نإف : لاقف

 فصو لاطبإ يف نكي ملف ةفزاجم ينزولا يف زوجي ال كلذو رفص يتعطقب رفص ةعطق اذه

 امهو «دعلاو ةينمثلا ةفص ىلع ناك سولفلا يف حالطصالا :انلق « دقعلااذه حيحصت ةينمثلا

 نم سیلو . اهيف دعلا ةفص رابتعا نع اضرعأ امو ةينمثلا ةفص رابتعا نع ةغلابملا هذه يف اضرعأ

 ضيبلاو زوج لاك ايددع نوكي نأ نم امهجورخ امهقح يف امهنيب نوكي نأ نم اهج ورخ ةرورض
 . ينمثب سیلو يددع هنإف

 يف يآ :ش (هضقن يف ذإ) :م هلوقب دعلا قح يف امهحالطصا ءاقب ىلع لدتسا فنصملا نإ مث

 الإ ةحص الو دعلا ةحص ادصق امهنأ لاحلاو :ش (دقعلا داسف دعلا قح يف) :م حالطصالا ضقن

 . ةينمثلا نع ةيددعلا كاكفنال نايب اذه :ش (نيتزوحلاب ةزوحلاك راصف) :م دعلا ءاقب

 نع باوج :ش (دوقنلا فالخب) :م هيف ابر الف رايعملا مادعنال زوجي نيتزوجلاب ةزوجلا عيبو

 (ةقلخ ةينمثلل) :م دوقنلا نأل يآ :ش (اهنأل) :م نيمهردلاب مهردلا عيبك -هللا همحر- دمحم لوق

 ام فالخبو) :م امهحالطصاب ةينمثلا لطبت الف حالطصالا ثيح نم ال ةقلخلا ثيح نم يأ :ش

 كلذ نإف امهنايعأ ريغب اناك اذإ امك -هللا همحر- دمحم لاق امع باوج :ش (امهنايعأ ريغب اناک اذِإ

 ىنعم وهو « هنع يهنم وهو « ةئيسنب ةئيسن دقعلا اذه نأل يأ :ش ( ئلاكب ئلاك هنأل ) :م

 - رازبلاو هيوهار نب قاحسإو ةبيش يبأ نبا هاور اذه :ش ( هنع ب يبنلا ىهن دقو ) :م هلوق

۲۸۱ 



 عيب زوجي الو : لاق . ءاسنلا مرحب هدارفناب سنجلا نأل هنيع ريغب امهدحأ ناك اذإ ام فالخبو

 ؛ قيوسلاب الو قيقدلاب ةطنحلا
 س
 - رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع ةديبع نب ىسوم ثيدح نم مهديناسم يف -هللا مهمحر

 . “ږیدب انی ينعي «ۍلاکب ۍلاک عاب نأ ةا هللا لوسر یھن : لاق - امھنع هللا يضر
 همحر- دمحأ نع هفيعضت لقنو ةديبع نب ىسومب هلعأو « لماكلا » يف يدع نبا هاورو

 لاقو « هنع وري مل هنم انيأر ام ةبعش ىأر ول : لاق هنع يوري ةبعش نإ : دمحأل ليق : لاق -هللا
 . نیب هثیدح ىلع فعضلاو : يدع نبا

 ىلإ ةديبع نب ىسوم نع بابحلا نب , ديز نع «ثيدحلا بيرغ» باتك يف ةديبع وبأ هاورو

 وهف اءولك نيدلا ألك : «قئاقلا» ىف ؤ لاقو « ةئيسنلاب ةئيسنلا وه : ةديبع وبأ لاقو « هوحن هرخآ

 هزمهي يعمصألا ناكو : لاقو « زومهملا يف : -هللا همحر- يرهوجلا هركذو « رخأتاذإ ىلاك

 : دشنیو

 زجانو ۍلاک اهنف م ومهلا كرشابت اذإو

 . دقن وهام اهنمو ةئيسن وه ام اهنم يأ

 نم وهو مضلاب الك تألكتسا كلذكو « ةئيسن تأسنتسا يأ تألكت : ةديبع وبأ لاقو

 امو هيف تفلسأ اذإ اهتألكأ تألك وأ اًيلكت ماعطلا تألك : - هللا همحر - ديز وبأ لاقو «ريخأتلا
 (هنیع ریغب امهدحآ ناک اذِإ ام فالخبو) :م مضلاب ةءالكلا وهف مهاردلا نم ةئيسن ماعطلا يف تيطعأ

 ( ءا مرحب داراب یتا نال :م نوع رغ امحدحأ ناک اذإامع باوج اذه :ش

 نيسلفب هنيع ريغب سلف عیب : هجوأ ةعبرأ ىلع ًالضافتم هسنجب سلفلا عيب ب نأ ملعاو : :ش

 امهنايعأب نيسلفب هنيع ريغب سلف عيبو ءامهنايعأ ريغب نيسلفب هنيعب سلف عيبو ءامهنايعأ ريخب
 . روكذملا فالخلا هيفف عبارلا هجولا ىوس دساف لكلاو امهنایعأب نیسلفب هنیعب سلف عیبو

 :ش (قيوسلاب الو قيقدلاب ةطنحلا عيب زوجي الو) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 -دمحأو - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو « هريغب الو ليكلاب الو ًالضافتم الو ايواستم ال

 يضر رمع نبا نع عفان نع ةبقع نب ىسوم قيرط نم (۳۱۹: ص) عویبلا ينطقرادلاو ٩۷( /۲) مکاحلا هاور ۱
 عمجملا يف يمشيهلا= =لاق يذبرلا ةديبع نب ىسوم وه اغإ : لاقو يقهيبلا امهطلغو ءًاعوفرم امهنع هللا
 . فيعض وهو ةديبع نب ىسوم هيفو رازبلا هاور : ۸۰ /)

 نع ةديبع نب ىسوم ثيدح نم مهديناسم يف رازبلاو هيوهار نب قاحسإو ةبيش يبأ نبا هاور : يعليزلا لاق
 )٩/ ۴٣١( ةديبع نب ىسومب هلعأو لماكلا يف يدع نبا هاورو . ًاعوفرم - رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع
 . فيعض وهو يملسألا ىحي يبأ نب ميهاربإ هيفو قازرلا دبع هجرخأو
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 وسم ريغ ليكلا نكل ليكلا امهيف رايعملاو ةطنحلا ءازجأ نم امهنأل ؛ هجو نم ةيقاب ةسناحملا نأل

 زوجیو « ليكب ًالیک ناک نِإو زوجي الف ةطنحلا تابح لخلختو هيف امهزانتكال ةطنحلا نيبو امهنيب

 ًاليك اًيواستم قيقدلاب قيقدلا عيب

 ےس
 يف - هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا نع لقنو ءاًضيأ يروثلا لوق وهو « ةياور يف - هللا همحر

 امھمحر۔ امحأو كلام لاق هبو ايوا قيقدلاب ةطنحلا عيب زوجي هن ةياور
 رهظآ يف لا

 . تابحلا ريك ةطنحب تابحلا ةريغص ةطنح عيب هبشأف تقرت دق اهمازجأ نأ الإ ةلمتخا

 مل نحطلاب نأل :ش (هجو نم ةيقاب ةسناجملا نأل) :م ةلاخنلاب ةطنحلا عيب يف فالحل ا اذكو

 رايعملاو ةطنحلا ءازجأ نم) :م قيوسلاو قيقدلا نأل يأ :ش (امهنأل) :م ءازجألا قيرفت الإ دجوي

 : لاقي :ش (ةطنحلا تابح لخلختو) :م ليكلا يف يآ :ش (هيف) :م امهعامتجال يأ :ش (امهزانتکال

 الف) :م ابرلا لامتحا يف ةفزاجملاك راص كلذك ناك اذإف جرف اهلالخ يف يأ ةلخلختم هؤازجأ

 . رجلا مساب صخ نإو هجو نم هسنج نم هنأل ةراشإ مدعل :ش (ليكب ًاليك ناک نِإو زوجي

 نكلو ةطنح ريصي ال قيقدلا نإف ةطنحلاو قيقدلا نيب يواستلا فرعي ال : « طوسبملا» يفو

 . رخآلاب امهدحأ عيب زوجي الف ال مأ لايك ا يف نايواستم نحطلا دعب نإو دبالو «ن حطت ةطنحلا

 . قيوسلا يف زانتكالا مدعل قيوسلاب ةطنحلا عيب زوجي نأ يغبني :ليق نإف

 ققحتيف ةطنحلا نمض يف قيوسلا نإف ةمرحلا توبشل ةيفاك يهو ةهبشلا رابتعاب ةمرحلا : انلق

 :ش (ًاليك ايواستم قيقدلاب قيقدلا عيب زوجيو) :م ةيلقملا ريغب ةيلقملا عيب زوجي ال امك « ةيسنجلا ةهبش

 . ليكلا ثيح نم ايواستم هنوك لاح يأ زييمتلا ىلع بصن ًاليكو « لاحلا ىلع بصن اًيواستم

 عيب ايواستم يف لماعلاو « لاح ًاليك اذكو «لاح اًيواستم : - هللا همحر - يكاكلا لاقو

 نالخادتم نالاح ًاليكو اًيواستم :ليق : - هللا همحر - لمكألا لاقو « اًيواستم ظفل ًاليك يفو

 مث - هللا همحر - يكاكلا مالك نم هلقن اذه « اًيواستم يناثلا يفو عيب لوألا يف لماعلا نأل

 ريغ مسا ًاليكو « تاقتشملا نم نوكي نأ لاحلا طرش نم نأل هتلق يذلا وه باوصلا :تلق

 . اليك ليكي لاك ردصم وه يذلا ليكلا ال اهب لاتكي يتلا ةلآلا يه هب دارملا نأل قتتشم

 . هظفل نم ىتأتی
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 ال هنأل ء اًيواستم الو ًالضافتم ةفينح يبأ دنع زوجي ال قيوسلاب قيقدلا عيبو ٠ طرشلا ققحتل
 . هجو نم ةسناجملا مايقل امهئازجأ عيب اذكف < ‹ ةطنحلاب قيوسلا عيب الو « ةيلقملاب قيقدلا عيب زوجي

 يذغتلا رهو درصتلا عظم : الق وصلا نالتخال نافاتخ ناسنج امهنال؛ زوجي امهدتعو

 ةيلقملا ريغ عم ةيلقملاك ضعبلا تاوفب يلابي الو ٠ امهلمشي

 يف يعرش رايعم ليكلاو «ليكم وه اميف ليكلا يف ةاواسملا وهو :ش (طرشلا ققحتل) :م
 قيقدلاب قيقدلا يفو «نيسوبكم اناك اذإ اليك ايواست اذإ زوجي هنآ : ياضفلا ماال نعو ءليكلا
 « اًيواستم زوجي ةياور يف «يلقملاب يلقملاو « قيقدلاب قيقدلاو : لماشلا يفو . ناتیاور اًنزو
 قيقدلا عيب زوجي : ؟عطقألا حرش» يفو . امهنيب يواستلا مادعنال زوجي ال يلقملا ريغب يلقملاو
 امهدحأ ناك ءاوس : «يواتفلا ةصالخ» يفو . ةموعنلا نم ةدحاو ةفص ىلع اناك اذإ قيقدلاب
 ٠ . ةلاخنلاب ةلاخنلا عيب اذكو «قدأ وأ نسحأ

 قيقدلا عيب زوجي ال هنأل ؛ اًيواستم الو ًالضافتم ةفينح يبأ دنع زوجب ال قيوسلاب قيقدلا عيبو) م
 ءازجأو قيوسلا يهو ةيلقملا ءازجأ يأ :ش (امهئازجأ عيب اذكف  ةطنحلاب قيوسلا عيب الو ةيلقم اب
 يبأ لوقبو « ةيلقم ةطنح ءازجأ قيوسلا نأل :ش (هجو نم ةسناجلملا مايقل) :م قيقدلا يهو ةطنحلا

 . يعفاشلا لاق -هللا همحر- ةفينح

 ةطنحلا قيقد نأل يأ :ش (امهنأل زوجي) :م دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنعو) :م
 (دوصقملا فالتخال) :م ىنعملاو ةئيهلاو مسالا يف امهفالتخال :ش (نافلتخم ناسنج) :م اهقیوسو

 لب ءقيوسلا يف كلذ نم ءيش لصحي الو ءدئاصعلاو زبخلا داحتا قيقدلا نم دوصقملا نأل :ش
 توافتلا نم رهظأ امهنيب توافتلا ناكو ءاملاب برشي وأ ءلسعلا وأ نمسلاب تلي نأ هنم دوصقملا

 . يورملاو يورهلا نيب

 يأ :ش (امهلمشي يذغتلا وهو دوصقملا مظعم :انلق) :م : هلوقب اذه نع باوجلا ىلإ راشأو

 وهو :هلوقو .هربخامهلمشي : هلوقو « أدتبم دوصقملا مظعم : هلوقف . قيوسلاو قيقدلا لمشي
 عم ةيلقملاك) :م دوصقملا ضعب يأ :ش (ضعبلا تاوفب يلابي الو) :م امهنيب ةضرتعم ةلمج يذغتلا
 مظعم نأل «دصاقملا ضعب تاف نإو ءادحاو اًسنج اربتعا امهنأل زوجي ال ينعي :ش (ةيلقملا ريغ
 يف -هللا همحر- دمحم ىلعاونعط دقو «ىوش اذإ يلقي ىلق نم ةيوشملا : ةيلقملاو قاب دصاقملا

 نم ناك اًدمحم نأل « اطخ هيلع مهنعطو ءةضعبملا ةيلقملاو « هولقم الإ لاقيال هنأل « ظفللا اذه
 يلقم وهف محللاو قيوسلا تيلق : لاقي « ايواو ءاجو اّيئاي ءاج ظفللا اذهو « ةخللا يف ءاحصفلا

 اذه ناك هنأل ءايلا ركذ دمحم نأ بابلا يف ام ةياغ : : يرهوجلا لاق اذك . ةغل ولقم وهف تولقو
 . مهدنع فورعملا
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 - دمحم لاقو . فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ناويحلاب محللا عيب زوجيو : لاق . ةسوسملاب ةكلعلاو

 ةلباقب محللا نوكيل رثكأ زرغملا محللا ناك اذإ الإ زوجي ال هسنج نم محلب هعاب اذإ : - هللا همحر

 ةدايز ثيح نم ابرلا ققحتي كلذك نكي مل ول ذإ « طقسلا ةلباقب يقابلاو « محللا نم هيف ام

 سيل امب نوزوملا عاب هنأ امهلو . مسمسلاب لحلاك راصف « محللا ةدايز ثيح نم وأ « طقسلا

 ‹ ةداع نزوي ال ناويحلا نأل ‹ نوزومب

 رسكو ةلمهملا نيعلا حتفب - ةكلعلا ةطنحلاو «ءاًضيأ زوجي ال ينعي :ش (ةسوسملاب ةكلعلاو) :م

 اهتبالص نم كلعلاك نوكت يتلا يهو ةغضملا نيبت كلع ماعط : ديرد نبا لاقو . ةديجلا -ماللا

 وهو «سوسلا نم دود اذإ ماعطلا سوس : لاقي ةدودملا ةسوسملا ةطنحلاو « عاطقنا ريغ نم ددمتب

 . ةددشملا واولا رسكب ةسوسم ةطنح : لاقي « ماعطلاو بايثلاو فوصلا يف عقي يذلا

 امهنيب يواستلا مدعل حصألا يف حصي ال ةيلقملا ريغب ةيلقملا ةطنحلا عيب : «يفاكلا يفو

 يفو . امهنيب يواست دوجول زوجي ةسوسملاب ةكلعلا عيبو «رخآلا لخلختو امهدحأ زانتكال

 يف ركذ نكلو «ةمذ لك يف امهنيب ةسناجملل ايواستم زوجي ةيلقملاب ةيلقملا عيب :«ةريخذلا»

 . هتحصب ملعأ هللاو زوجي ال هنأ «طوسبملا»

 لاقو ينزملا لاق :ش (فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ناويحلاب محللا عيب زوجيو : لاق ) :م

 لاقو) :م هريغب الو رابتعالا قيرطب ال ناويحلاب محللا عيب زوجي ال : دمحأو كلامو «يعفاشلا

 هنأل هب دیق : :ش (زوجی ال هسنج نم محلب) :م محللا عاب اذإ يأ :ش (هعاب اذإ : -هللا همحر- دمحم

 نم عامجإلاب زوجي هنإف « ةاشلا محلب رقبلا محل عاب اذإ امك « هسنج ريغ نم محلب محللا عاب اذإ

 . ةرثكلاو ةلقلا رابتعا ريغ

 يف يذلا محللا نم رثكأ يفاصلا صلاخلا محللا يآ :ش (رثكأ زرفملا محللا ناك اذإ الإ) م

 محللا نم) :م ناويحلا يف يأ :ش (هيف ام ةلباقم) :م زرفملا وه يذلا :ش (محللا نوكيل) :م ةاشلا

 شركلاو داجاك محللا مسا هيلع قلطني ال ام وهو «فاقلاو نيسلا حتفب :ش (طقسلا ةلباقب يقابلاو

 ابرلا ققحتي) :م رثكأ زرغملا محللا نكي مل نإو يأ :ش (كلذك نكي مل ول ذإ) :م لاحطلاو ءاعمألاو

 ةدايز ثيح نم وأ) :م لقأ صلاخلا محللا نوكي نأ ريدققت ىلع اذه :ش (طقسلا ةدايز ثيح نم

 :م هعيب زوجي الف مسمسلا نم وهو «ماللا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا حتفب :ش (لحلاك راصف «محللا

 . مسمسلا يف يذلا نهدلا نم رثكأ لحلا ناك اذإ قافتالاب :ش (مسمسلاب)

 :م عئامبلا نأ يأ :ش (هنأ) :م -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ :ش (امهلو) :م

 :م دیدحل اب فيسلا عيبك حصف ‹ ةاشلا وهو :ش (نوزومب سيل امب) :م محلا وهو :ش (نوزوملا عاب)

 ال اذهو «نزولاب هلقث رادقم ةفرعم نكي ام ةقيقح نوزوملا نأل :ش (ةداع نزوي ال ناويحلا نأل)
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 نال ؛ ةلأسملا كلت فالخب ‹ ىرخأ لقثيو « ةرم هسفن ففخي هنأل ؛ نزولاب هلقث ةفرعم نكي الو
 عيب زوجيو : لاق . ريجثلا نزويو ريجشلا نيبو هنيب زيم اذإ نهدلا ردق فرعي لاحلا يف نزولا

 لثس نيح مالسلا و ةالصلا هيلع هلوقل زوجي ال : الاقو ةفينح يب دنع لثم ًالثم رمتلاب بطرلا
 . (اذإ ال » : مالسلا و ةالصلا هيلع لاقف ٠ معن : ليقف ؟ فج اذإ صقني وأ :هنع

 نأل يأ :ش (هنأل «نزولاب هلقث ةفرعم نكمي الو) :م هلوق ىنعم وهو « ةيحلا ةاشلا محل يف ققحتي
 ةاشلا نأ ىردي الف «هيف ةوق برضب هصاصتخاب :ش (ىرخأ لقفيو ةرم هسفن ففخي) :م ناويحلا
 . تلقثأ وأ اهسفن تففحخ

 فرعي لاحلا يف نزولا نأل) :م مسمسلاب لحل ا ةلأسم ىلإ هب راشأ :ش ( ةلاسملا كلت فالخب) :م
 فورحلا رخآو ءايلا نوكسو ميجلا رسكو ةثلثملا ءاثلا حتفب :ش ( ريجثلا نيبو هنيب زيم اذإ نهدلا ردق
 نيبو هنيب زييمتلا عفيف :ش (ريجثلا نزويو) :م ؛لمجللا "يف اذك ءرصعي ام لك لفت وهو « ءارلا

 .نهدلا

 يبآ دنع لثم الشم رمقلاب بطرلا عيب زوجيو) :م ؟هرصتخم» يف يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 وبأ مهيفو ‹ نوزوجي ال ملعلا لهآ نم نيقابلا نأل «زاوحلاب لوقلاب ةفينح وبأ هب درفت :ش (ةفينح
 رمتلاب بطرلا عيب نأ ىلعاوعمجأو :ش (زوجيال : الاقو) :م هلوقب هيلإ راشأ «دمحمو فسوي
 يأ :ش (هنع لثس نيح) :م ةي يبنلا لوقل يأ :ش (مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) : :م زوجي ال ًالضافتم
 :ش (ادإ ال : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « معن : ليقف ؟ فج اذإ صقني وأ) : :م رمتلاب بطرلا عيب نع
 يبآ نب دعس نع شايع يبأ نب ديز نع مهننس يف ةعبرألا ةمئألاو ًأطوملا يف كلام هاور اذه
 لاقف «بطرلاب رمتلا ءارتشا نع لأسي ةي هللا لوسر تعمس : لاق -هنع هللا يضر- صاقو

 . كلذ نع ايك هللا لوسر هاهنف ٠ معن :اولاقف « ؟سيي اذإ بطرلا صقنيأ » : ال هللا لوسر
 ‹«ثيدحلا اذه دانسإ يف سانلا ضعب ملكت دقو: - هللا همحر - يباطخلا لاق :تلق نإف

 .. لوهجم شايع وبآ : دیز :لاقو

 - كلام هركذ دقو « فورعم ةرهز ىنبل ىلوماذه شايع ابأ نإف « كلذك سيل : تلق

 )۴۳١۹( دواد وبآ هاورو (۲۶۱ص ) رمتلا عیب نم هرکی ام باب . عویبلا يف أطوملا يف كلام هاور : نسح (۱)

 ىلوم ديزي نب هللا دبع نع كلام قيرط نم )۲۲۹١( ةجام نباو )۱۲٤۸( يذمرتلاو )٤۲۳١( يئاسنلاو
 باب » كردتسملا يف مكاحلا هاورو ًاعوفرم صاقو يبأ نب دعس نع شايع يبأ نب ديز نع نايفس نب دوسألا
 هللا دبع نع ةيمأ نب ليعامسإ نع نانايفسلا هاور : صيخلتلا يف يبهذلا لاقو « رمتلاب بطرلا عيب نع يهنلا
 نب دیزو : تلق . ديز نب هللا دبع نع هتیاور ىلع ریثک يبأ نب ىیحي امهعبات دقو : مكاحلا لاقو ديز نبا
 . قودص شایع
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 « ؟ اذکه ربيخ رمت لك وأ » : اًبطر هيلإ يدهأ نيح مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل رت بطرلا نأ هلو

 ناك نإو . ثيدحلا لوأب عيبلا زاج ارت ناك ول هنألو « انيور امل زئاج هلثمب رمتلا عیبو ۰ ارق هامس

 ٠٠ متئش فيك اوعيبف ناعونلا فلتخا اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو « هرخآبف ر ريغ

 الو «مهلاوحأل هیتر هدقنو لاجرلا يف هیر ةد عم هتي جرار اطر يف هللا مر
 . حيحص نسح ثيدح : لاق يذمرتلا هج رخأ

 يف مكاحلاو « «هحيحصا يف - هللا همحر- نابح نباو « «هدنسم)» يف دمحأ هاورو

 اذإ بطرلا صقنيأ » :لاقف « رمتلاب بطرلا عيب نع لئس ةي يبنلا نأ مهظفلو « «هكردتسم»

 لقنلا ةمئأ عامجإل حيحص ثيدح اذه : مكاحلا لاقو « °( نذإ الف» : لاق < معن : لیق ٩ ؟فج

 . هيوري ام لكل مكحم هنأو « سنأ نب كلام ةمامإ ىلع

 لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل رت بطرلا نأ) :م ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) :م

 ا يبنلا ىمس يأ :ش ( رمت هامس ؟ اذه ربیخ رمت لك وأ اًبطر هیلإ يدهأ نيح) :م : ةي يبنلا

 . ارت بطرلا

 - امهنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأو « ةريره يبأ نع يراخبلا هاور ثيدحلا اذه :تلق

 ينب اخأ ثعب ةي يبنلا نأ هظفل نأل « بطرلا ركذ اهيف سيلو « هحيحص نم عضاوم ةعبرأ يف

 ربيخ رمت لكأ » : 4 هللا لوسر لاقف « ربيخ رمتب مدقف ربيخ ىلع هلمعتساف يراصنألا يدع

 ام ىلع ثيدحلا ركذ نيح يزارتألا لاق كلذ لجألو «ثيدحلا هللا لوسر اي هللاو ال : لاق « اذكه

 مل - هللا مهمحر- لمكألاو يكاكلاو يقانفسلاو ارت تناك ةيدهلا نأل ءرظن هيف : باتكلا يف

 . ثيدحلا بتك ىلإ مهتعجارم مدع كلذ يف ةفآلاو « باتكلا يف ام لثم اولقنو اذه اوررحي

 ؛لثم ًالثم رمتلاب رمتلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو :ش (انيور امل زئاج هلثمب رمتلا عيبو) :م
 ول) :م بطرلا نأل يأ :ش (هنألو) :م هريغو -هللا همحر- تماصلا نب ةدابع ثيدح يف ىضم دقو

 نإو) :م رمتلاب رمتلا هلوأ يف نإف ‹ ىضم يذلا ثيدحلا ينعي :ش (ثيدحلا لوأب عيبلا زاج رمت ناك

 ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو) :م ثيدحلا رخآبف يأ :ش (هرخآبف رت ريغ) :م بطرلا يأ :ش (ناك

 عويبلا لئاوأ يف انركذ دق :ش "(متئش فيك اوعيبف ناعونلا فلتخا اذإ) :م : اَب يبنلا لوق يأ :ش

 - تماصلا نب ةدابع ثيدح ةعبرألاو ملسم ىور نكلو «بيرغ ظفللا اذهب ثيدحلا اذه نأ

 اديب ادي ناك اذإ متئش فيك اوعيبف فانصألا هذه تفلتخا اذإو ١ : هرخآ يفو « -هنع هللا يضر
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 بيبزلا كلذكو : لاق . ةلقنلا دنع فيعض وهو - هللا همحر شايع نب ديز ىلع هایور ام رادمو

 « بنعلاب

 يذلا ثيدحلا نع -هللا همحر- ةفينح يبأ ةهج نم باوج اذه :ش (هايور ام رادمو) :م
 وبآ هاور ام رادم يآ «روكذملا - هنع هللا يضر- صاقو يبأ نب دعس ثيدح وهو « هباجتحا
 فیعض وهو -هللا همحر- شایع نب دیز یلع) :م دعس ثیدح نم - هللا امهمحر- دمحمو فسوي

 هيف مالكلا ىضمو ةلقنلا دنع ةقث وه لب « حيحصب سيل اذهو «ثيدحلا ةلقن يأ :ش ( ةلقنلا دنع

 . بيرق نع

 يف هفعض حصي مل نكلو - هللا همحر- ةفينح يبأ نع فيعضتلا اولقنو : يزارتألا لاقو
 . نايبلا هيلعف ىعدا نمف « ثيدحلا بتك

 « ةلأسملا هذه نع لئسف دادغب ةفينح وبأ لخد «طوسبملا» يفو : -هللا همحر- يكاكلا لاقو
 «هرخآ ىلإ ال وأ ارت نوكي نأ امإ ولخي ال بطرلا :لاقف ءربخلا هتفلاخملل هيلع ءادشأ اوناكو
 لبقی ال نم وهو «شایع نب دیز ىلع هرادم :لاقف - هللا همحر- دعس ثیدح هيلع اودروأف
 فيك : -هللا همحر- كرابملا نبا لاق ىتح « نعطلا اذه هنم ثيدحلا لهأ نسحتساو «هثيدح

 لبقيال نع شايع نب ديز : لوقيوهو «ثيدحلا فرعيال - هللا همحر- ةفينح وبأ لاقي
 . هثیدح

 ربخ هنكل «شايع نب ديز ةوق ينعي ثيدحلا يف هتوق انملس : - هللا همحر ” لمكأآلا لاقو
 ريغب ةيلقملا عيب نأ يضتقي روكذملا ديدرتلا نأب ضرتعاو : لاق مث ءروهشملا هب ضراعي ال دحاو

 هرخآب زوجيف « نوكت ال وأ « ثيدحلا لوأب زوجيف ةطنح نوكت نأ امإ ةيلقملا نأل «زئاج ةيلقملا
 نم انيب لب هب متت ال ةجحلاو ‹« مصخلا لالدتسا عفدل ةرظانملا يف نسح مالك كلذ : لاق نم مهنمف

 دقعنت ثيح نم لخنلا نم ةجراخ ةرمشل مسا رمتلا نأ تبث دقف « هيلع رمتلا مسا قالطإ
 . هريغو ينربلاك هنم عونل مسا بطرلاو « كردي نأ ىلإ اهتروص

 بتك يف روكذملاو شايع نب ديز ىلع هايور ام رادمو هلوق : - هللا همحر- يزارتألا لاقو
 . شايع وبآ ديز ثيدحلا

 وه لب « كلذك سيلو « حيحص ريغ شايع نبا هنأب فنصملا ركذ نأ نظو هيف مهو :تلق

 - ينامكرتلا نيدلا ءالع خيشلا هيف مهو كلذكو «شايع وبأ هتينكو - هللا همحر - شايع نبا
 : لاقيو «يقرزلا شايع وبأ شايع نب ديز : «حيقنتلا» بحاص لاقو .اذكه -هللا همحر

 . سأب هب سيل يندملا ةرهز ينب ىلوم :لاقيو «يموزخللا
 : خسنلا رثكأو بنعلاب بيبزلا عيب يف مكحلا اذك يأ :ش (بنعلاب بيبزلا كلذكو :لاقو) :م
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 ريغب ةيلقملا ةطنحلاب اًرابتعا قافتالاب زوجي ال : ليقو « هانيب ام هيف هجولاو « فالخلا اذه ىلع ينعي

 ةطنحلا عيب اذكو « رمتلاب رمتلا عيب هنأل ؛ اندنع ًاليك ًالثامتم زوجي بطرلاب بطرلاو . ةيلقملا

 عقنملا بيبزلا وأ رمتلا وأ « ةسبايلا وأ اهلثمب ةلولبملا وأ ةبطرلا

 اذإ زوجي -هللا همحر- ةفينح يبأ دنعف :ش (فالخلا اذه ىلع ينعي) :م بيبزلاب بنعلا كلذكو

 ( هيف هجولاو) :م رمتلاب بطرلا يف الاق امك الضافت وأ ايواست زوجي ال : امهدنعو « اليك ايواست

 عم بيبزلا نأ وهو « رمتلاب بطرلا عيب يف :ش ( هانيب ام) :م بيبزلاب بنعلا عيب يف يأ :ش

 اًضيأ زاج نيسنج اناك نإو اليك ًالثامتم رخآلاب امهدحأ عيب زاج ادحاو اًسنج ناک نإ بنعلا

 نوكي نأ دعب متئش فيك اوعيبف فانصألا هذه تفلتخا اذإو» : - مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقل

 . «دیب ادي

 لاق نم لوق يوقت ةياورلا هذه :ش (ةيلقملا ريغب ةيلقملا ةطنحلاب رابتعا قافتالاب زوجي ال :ليقو) :م

 العج بطرلا ىلع رمتلا قالطإب دروأ ال صنلا نإف « هيلع رمتلا مسا قالطإب متت امنإ ةجحل ا :

 توافتلا هيف ربتعاف بيبزلا ىلع بنعلا مسا قالطإب دري ملو «لثم ًالثم عيبلا زاجف ادحاو اعون

 .اهريغب ةيلقملا يف امك «دسفملا يفنصلا

 ثيح نم يأ :ش (ًاليك ًالثامتم زوجي) :م بطرلاب بطرلا عيب يأ :ش (بطرلاب بطرلاو) :م
 هنأل) م رايتخالا وهو : «نمؤملا ةيلح» یفو ¢ ینزملاو دمحأو كلام لاق هبو :ش (اندنع) م ليكلا

 بنعلا عيب يف فالحل ا اذكو « زوجي ال : - هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو :ش (رمتلاب رمتلا عيب

 نامورلاو ىرثمكلاو خوخلاو شمشملاو نيتلاك فافج ةلاح اهل هنع ةرمث لك يف اذكو « بنعلاب

 ردق فرعي ال هنأل «هسبايب هبطر عيب زوجي ال امك «هبطرب هبطر عیب زوجي ال صاجإلاو ضماحلا
 عماج حرش يفاذك «رخآلا نم رثكأ امهدحأ نم صقانلا نوكي دقو ءامهنيب ناصقنلا

 .هلثب رضخألا لقابلا عيب هدنع زوجي ال اذكو ‹«زيجولا

 :م ةسبايلاب ةبطرلا ةطنحلا عيب وأ يأ :ش (ةسبايلاب وأ اهلثمب ةلولبملا وأ ةبطرلا ةطنحلا عيب اذكو) :م

 ميملا مضب :ش ( عقنملا) :م بيبزلا عيب وأ يأ :ش (بيبزلا وأ) :م رمتلا عيب وأ يأ :ش (رمتلا وأ)

 لاق .ةوالحلا هنم جرخيو لتبيل ةيباخلا يف يقلأ اذإ بيبزلا عقنأ نم فاقلا حتفو نونلا نوكسو

 تيب هيلعو ديدشتلاب عقنم ءاهقفلا نيب روهشملا نكلو ءاًففخم فاقلا حتفب اولاق اذك : يزارتألا

 نم الإ تبثي ملو « ةغللا يف ديدشتلا تابثإ لصألا :تلق . -هللا همحر- دمحم باب ىف ةموظنلا

 اًعوقن عقني امل عقنو عقنم وهف ءاملا يف هريغو ءاودلا تعقنو : يرهوجلا لاقف «لاعفألا باب

 ءام اب هنوطلخي يأ « هنوعقنيف بيبز هنوذختي يركلا ثيدح يفو : ريثألا نبا لاقو .عمتجا

 عقنم وهف ءاملا يف هريغو ءاودلا تعقنأ : لاقي « عقنأ دقف ءام يف يقلأ ام لكو «اًبارش ريصيل

 . سكعلابو اًراهن برشيل ليللا نم ءاملا يف عقني ام حتفلاب عوقنلاو
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 : - هللا همحر - دمحم لاقو . - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ًالثامتم امهنم عقنم اب

 يف ربتعي ةفينح وبأو . لاملا وهو لاوحألا لدعأ يف ةاواسملا ربتعي هنأل ؛ كلذ عيمج زوجي ال

 رمتلاب بطرلا عيب يف لصألا اذه كرت هنأ الإ ٠ ثيدحلا قالطإب المع فسوي وبأ اذكو « لاجل ا

 رهظي اهيف توافتلا نأ بطرلاب بطرلا نيبو لوصفلا هذه نيب دمحمل قرفلا هجوو . امهل انيور ال

 ‹دقعلا هيلع دقع يذلا مسالا ىلع نيلدبلا ءاقب عم

 بيبزلاب يأ :ش (عقنملاب) :م خبط ريغ نم ءاملا يف عقني هريغ وأ بيبز نم ذختي بارش عيقنلاو
 :م بيبزلاو رمتلا نم يأ :ش (ًالثامتم امهنم) :م عقنملا ريغ عيبو يأ « عقنملا ريغو عقنملا رمتلاو
 . :ش ( - هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع)

 -هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو :ش ( كلذ عيمج زوجي ال : - هللا همحر- دمحم لاقو) :م

 زوجي ال اغنإ ةلولبملاب ةسبايلا ةطنحلا عيب نأ دمحم نع ةظوفحم ةياورلا نإ : يناولحلا مامإلا لاقو

 ايواست اذإ زوجي هتعاس نم تبث نكل « كلذ دعب خفتنت مل اذإ امأ ٠ تخفتناو ةطنحلا تلتبا اذإ

 لوق صفح يبأ خسن ضعب يف ركذو « ؛طوسبملا يفو ٠. ةريخذلا»و «طيحملا» يف اذك . اليك

 لوقك لوألا هلوق امأ ريخألا هلوق وهو «-هللا همحر- ةفينح يبأ لوقك - هللا همحر- فسوي يبأ

 ةلاح وهو :ش (لاملا وهو لاوحألا لدعأ يف ةاواسملا ربستعي) :ماًدمحم نأل يأ :ش (هنأل) :م دمحم

 ربتعا بطرلاب بطرلا عيب نأ الإ دعس ثيدحب رمتلاب بطرلا عيب يف هيلإ بهذ امك فافجلا
 .لاحلا يف ةاواسملا

 ثيدحلا قالطإب المع :ش (لاحلا يف) :م لاوحألا لدعأ ربتعي يأ :ش (ربتعي ةفينح وبأو) :م

 اذكو) :م هريغو ةدابع ثيدح وهو ‹ عيبملا ةلاح يف ةلثامملا هيف ربتعا يذلا ثيدحلا وهو «روهشملا

 :ش (ثيدحلا قالطإب ًالمع) :م لاحلا يف لاوحألا لدعأ فسوي وبأ ربتعي اذكو يأ :ش ( فسوي وبأ

 عيب يف لصألا اذه كرت هنأ الإ) :م اعيمج - هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق ىلإ عجري

 . امهليلد نايب نم -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأال يأ :ش (امهل انيور ال رمتلاب بطرلا

 ثيدح وهو «ثيدحلا رخآ ىلإ «؟فج اذإ صقنيأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هب دارأو

 رثألاب سايقلا نم صوصخلملاو سايقلا ىلع يقابلا يقبف -هنع هللا يضر- صاقو يبأ نب دعس

 ةبوطرلاف «هجو لك نم بطرلا ىنعم يف سيل ةبطرلا ةطنحلاو . هانعم يف ناك ام الإ هب قحلي ال

 . سايقلاب ذخأ اذهلف ٠ بيع وه لب ةدوصقم ريغ ةطنحلا يفو « ةدوصقم ةبوطرلا يف
 هرخآ ىلإ ةلولبملا وأ ةبطرلا ةطنحلا عيب اهب دارأ :ش (لوصفلا هذه نيب دمحمل قرفلا هجوو) :م

 عم) :م لاملا يف :ش (رهظي) :م لوصفلا هذه يف يأ :ش ( اهيف توافتلا نأ بطرلاب بطرلا نيبو) :م

 دعب رمتلاو بيبزلاو ةطنحلا مسا ءاقب هب دارأ :ش (دقعلا هيلع دقع يذلا مسالا ىلع نيلدبلا ءاقب
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 بطرلا يفو « هيلع دوقعملا نيع يف اًتوافت نوكيف « كلذ ىلع امهدحأ ءاقب عم رمتلاب بطرلا يفو
 عاب ولو . ربتعي الف ‹ هيلع دوقعملا يف اتوافت نكي ملف ‹ مسالا كلذ لاوز دعب توافتلا بطرلاب

 نم ءاش اجب هعيب زوجي ثيح ىرفكلا فالخب « رمت رسبلا نأل ؛ زوجي ال ًالضافتم رمتلاب رسبلا
 ء هلبق ال هتروص دقعنت ام لوأ نم هل مسالا اذه نإف ‹ رمتب سيل هنأل ؛ دحاوب نانثا رمتلا

 عيب زوجي الو : لاق . ةلاهجلل زوجي ال ةئيسن هب رمتلا عاب ول ىتح توافتم يددع ىرفكلاو

 ‹« مسمسلاو نوتيزلا يف ام رثكأ جريشلاو تيزلا نوكي ىتح جريشلاب مسمسلاو تيزلاب نوتيزلا
 كلذ دنع نأل ؛ريحثلاب ةدايزلاو هلثمب نهدلا نوكيف

 يآ :ش (امهدحأ ءاقب عم رمتلاب بطرلا يفو) :م زوجي الف هيلع دوقعملا يف رييختلا دجوف « فافجل ا

 :ش (هيلع دوقعملا نع يف اًتوافت نوكيف) م رمتلا مسا ىلع يأ :ش (كلذ ىلع) :م نيلدبلا دحأ

 بطرلا مسا يأ :ش (مسالا كلذ لاوز دعب توافتلا بطرلاب بطرلا يفو) :م دقعلل أدسفم نوكيف
 . دقعلا حصيف :ش (ربتعبي الف هيلع دوقعملا يف اًتوافت نكي ملف) :م نيلدبلا ىلع

 مسا رمتلا نأل :ش (رمت رسبلا نأل زوجي ال) :م ًالثامتمو :ش (ًالضافتم رمتلاب رسبلا عاب ولو) :م

 عامجإلاب زاج ديب ادي ليكلا ثيح نم اًيواستم هب هعيبو اهتروص ءدقعني ام لوأ نم لخنلا ةرمثل
 ليكب رمتلا نم ناليكلا يأ :ش (دحاوب نانا رمتلا نم ءاش اب هعيب زوجي ثيح «ىرفكلا فالخب) :م

 . ديب ادي سکعلابو یرفکلا نم

 يفو . علطلا نم عون مسا وهو « روصقم ءارلا ديدشتو ءافلا حتفو فاكلا مضب «ىرفكلا»

 اذه نإف «رمتب سيل ):م ىرفكلا نأل يأ :ش (هنأل) :م قشيام لوأ لخنلا مك وه و :«برخملا»

 نم لخنلا نم جرخي امل مسا رمتلا ينعي :ش ( هتروص دقعنت ام لوأ نم) :م رمتلا يأ :ش ( هل مسالا

 هقاقتشاو « قبسي هنأل « ىرفكلا لبق ال يأ :ش (هلبق ال) :م كردي نأ ىلإ هتروص « دقعني نيح

 . اًضيأ ارفكو ارفاك ىمسيو «رمتلا نم هفوج يف ام رتسي هنأل هب يمس «رتسلا وهو رفكلا نم

 اذإ هنإف رمتب سيل هنإ : هلوق ىلع دري لاكشإ باوج اذهف :ش (توافتم يددع ىرفكلاو) م

 توافتم يددع ىرفكلاو : هلوقب باجأف . ىرفكلا يف رمتلا مالسإ زوجي نأ يغبني رمت نكي مل

 م ىرفكلا يأ :ش (هب رمقلا عاب ول ىتح) :م هلوقب كلذ حضوأ مث زوجي الف «ربكلاو رغصلا يف
 . توافتم يددع هنأل « هداحآ توافتل :ش (ةلاهجلل زوجي ال) :م لجأ ىلإ يأ :ش (ةئيسن)

 :ش (مسمسلاو « تيزلاب نوتيزلا عيب زوجي الو) :م (هرصتخم يف يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 نوکيو يأ :ش (جریشلاو) :م هب نوتيزلا عيب يف :ش (تيزلا نوكي ىتح جريشلاب) :م مسمسلا عيبو

 يف :ش (مسمسلاو) :م تيزلاب هعيب يف :ش ( نوتيزلا يف ام رشكأ) :م هب مسمسلا عيب يف جريشلاب
 هرثكأ ناك اذإ صلاخلا نهدلا نأ هنايب « نهدلا لثب يأ :ش (هلثمب نهدلا نوكيف) :م جريشلاب هعيب

 دنع يأ :ش (كلذ دنع نال ؛ ريجشلاب ةدايزلاو) :م لقنلا وهو «ريجشلا ةلباقب صلاخلا نهدلا نم
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 ريجثلاف « هل اًيواسم وأ رثكأ ناك ول هيف ام نأل اذهو ‹ نوزوم نهدلا نم هيف ام ذإ ابرلا نع ىرعي
 ‹ لضف هدحو ريحشلا وأ نهدلا ضعبو

 نم هيف امذإ ابرلا نع) :م دقعلا يأ :ش ( ىرعي) :م ريجشلاب دئازلا ةلباقمو «نهدلاب نهدلا ةلباقم
 . (نوزوم نهدلا

 : ةعيرشلا جات لاق :ش

 نهدلاو «يليك مسمسلا نأل ناك امفيك مسمسلاب نهدلا عيب زوجي نأ يغبني :تلق نإف

 . يلرو

 ربتعاف «نكمم زييمتلاو « ينزو هنأو « هنم دوصقملا وهو نهدلا ىلع لمتشا مسمسلا :تلق

 .اًطايتحا هيف يذلا نهدلا

 ًالضافتم مسمسلاب مسمسلا عيب زوجي نأ يغبني نهدلا وه دوصقملا ناك ال :تلق نإف

 . دقعلل احيحصت نهدلا ىلإ ريثكلا فرصنيو

 ةروصلا ربتعت هسنجب عيب اذإف « نهدلا وهو ىنعمو ءاهيلإ دصقي ةروص هل مسمسلا :تلق

 يف يذلا نيبو « هيف رقملا نهدلا نيب ةيوستلا بجيف « ىنعملا ربتعي نهدلاب عيب اذإ ةيوستلا تبجوف
 نم رثكأ صلاخلا نوكي نأ طرتشي امنإ : «ناخ يضاق يواتف» يفو . نيهبشلاب المع مسمسلا

 « لئم اب زوجي دبزلا يف امك هل ةميق ال ءيش ناك اذإ امأ « هتميق هل ءيش رخآلا لدبلا يف لفتلا

 . -هللا همحر- ةفينح يبأ نع كلذ یوری

 وأ لقأ وأ هنم رشكأ هنأب ةلاهجلا عم جريشلاب مسمسلاو تيزلاب نوتيزلا زوجي : رفز لاقو
 جريشلاب مسمسلاو تيزلاب نوتيزلا عيب زوجي ال : -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو . اًيواستم

 . هسبدب رمتلاو هريصعب بنعلاو هنمسب نبللاو « هنهدب زوجلا عيب هدنع زوجي ال اذكو ءًالصأ

 يذلا تيزلا نأ ملع نإ : هجوأ ةعبرأ ىلع رخآلاب امهدحأ عيب نأ ملعا : «يفاكلا» يفو

 ةدايز ثيح نم ضوعلا نع يلاخلا لضفلا ققحتل حصي مل لصفنملا تيزلا نم رثكأ نوتيزلا يف
 لصفنملا تيزلا ناك نإو « ًالضف نوكي ليسملا لفتلا نأل « هلثم هنأ ملع نإ اذكو ءريجثلاو نهدلا
 لقأ وأ هنم رثكأ وأ هلثم هنأ ملعي مل نإو «عامجإللاب ةثالثلا هذهو « لفتلاب لضفلاو «زاج رثكأ

 . حصي ال اندنعو «رفز دنع حص هنم

 وأ رثكأ ناک ول) :م نوزوملا يف يآ :ش (هيف ام نأل) :م هلبقام نابل حاضيإ :ش (اذهو) :م

 يأ :ش (هدحو ريجثلاوأ) :مرثكأ هيف ام ضعب ناك اذإ ينعي :ش (نهدلا ضعبو ريجشلاف « هل اًيواسم

 الاخ نوکی ًالضف ناک اذإف ‹ ریجشلاف : هلوق ربخ :ش (لضف) :م هلوقو « اًيواسم هيف ام ناک ولو

 . ضوعلا نع
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 نبللاو ‹ هنهدب زوج او « ةقيقحلاك هيف ةهبشلاو « ابرلا لامتحال زوجي ال هيف ام رادقم ملعي مل ولو

 ‹ هلزغب نطقلا يف اوفلتخاو . رابتعالا اذه ىلع هسبدب رمتلاو « هريصعب بنعلاو « هنمسب

 ضعبب اهضعب ةفلتخملا نامحللا عيب زوجيو : لاق . عامجإلاب ناك امفيك زوجي نطقلاب سابركلاو
 عم زعملا اذكو « دحاو سنجف سيماوجلاو رقبلا امأف ‹ منغلاو رقبلاو لبإلا محل هدارمو « ًالضافتم

 . يتاخبلا عم بارعلا اذكو «نأضلا

 مهوتل :ش (ابرلا لامتحال زوجي ال) :م نوزوملا يف ام يأ :ش (هيف ام رادقم ملعي مل ولو) :م
 م طايتحالل :ش (ةقيقحلاك هيف ةهبشلاو) :م هلوق ىنعم وهو « بابلا اذه يف ققحتملاك يذلا لضفلا

 (هسبدب رمتلاو « هريصعب بنعلاو « هنمسب نبللاو) :م هلوقو « أدتبم يفاضإ مالك :ش (هنهدب زوج او)
 صلاخلا نهدلا نأ ينعي « هربخ :ش (رابتعالا اذه ىلع) :م هلوقو . ًأدتبملا ىلع تافوطعم :ش

 زوجلا يف يذلا نهدلا نم رثكأ صلاخلا نهدلا ناك اذإ هنايب « زوجي ىتح «رثكأ نوكي نأ يغبني

 ام رثكأ صلاخلا سبدلاو بنعلا يف ام رثكأ صلاخلا ريصعلاو نبللا يف ام رثكأ صلاخلا نمسلاو

 . الف الإو ‹ زاج رمتلا يف

 نطقلا عيب يف يأ :ش (هلزغب نطقلا يف) :م - هللا مهمحر- خياشملا يأ :ش ( اوفلتخاو) :م

 لاقو . نوزومامهالكو ء«دحاو اهلصأ نأل « زوجي : مهضعب لاق . اًنزو ايواستم نطقلا لزغب

 راصف «لزغ اذإ صقني نطقلا نأل « ىواتفلا ةصالخ بحاص بهذ هيلإو « زوجي ال : مهضعب

 ملعي ناك اذإ نطقلاب جولحملا عيبو « زئاج هنأ نطقلاب نطقلا عيب يف اوقفتاو «قيقدلا عم ةطنحلاك

 زوجي ال نطقلاب نطقلا لزغ عيب :« ةريخذلا»و «حاضيإلا» يفو . الف الإو زاج رثكأ صلاخلا نأ

 نوزوملا نم امهدحأ وأ اجرخ ولو « اًيواستم الإ زوجي ال : «ناخ يضاق يواتف» يفو . ايواستم

 همحر- دمحم نعو .لاح لك ىلع زئاج بوثلاب لزخلا عيبو « الضافتمامهعيبب سأب الف
 : (مولعلا عمج» يفو ءاقلطم زوجيال : اندنعو « ًالضافتم زوجي ال بوثلاب نطقلا عيب :-هللا

 . رابتعالاب زوجي امنإ :ليقو « حصألا ىلع ناك امفيك زئاج لزغلاب ةقزوجلا عيب

 ريغ وأ ايواستم ينعي :ش (ناك امفيك زوجي نطقلاب) :م سابركلا عيبو يأ :ش (سابركلاو) :م
 . رخآ اًتيش راص ةعنصلاب سابركلا نأل « هجو لك نم امهفالتخال :ش ( عامجإلاب ) :م واستم

 ضعبب اهضعب ةفلتخملا نامحللا عيب زوجيو) :م :- هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 يفو . ًالضافتم ةفلتخملا موحللا عيب زوجي ال - هنع هللا يضر- يعفاشلا نعو :ش ( ًالضافتم

 يرودقلا دارم يأ :ش (هدارمو) :م ةفلتخم اهنأ امهحصأ « نالوق تاناويحلا موحل يفو : زيجولا

 اذكو « نأضلا عم زعملا اذكو «دحاو سنجف سيماوجلاو رقبلا امأف « منغلاو رقبلاو لبإلا محل) :م هلوق نم

 بارعلا ليخلاو بارعلا لبأإلا : يرهوجلا لاقو .دحاو سنج ينعي :ش ( يتاخبلا عم بارسعلا

 . نيذاربلاو يتاخبلا فالخ
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 . دوصقملا داحتال دحاو سنج امهنأل زوجي ال يعفاشلا نعو . منغلاو رقبلا نابلآ كلذكو : لاق

 مل اذإ اهؤازجأ اذكف « ةاكزلا يف رخآلاب امهدحأ باصن لمكي ال ىتح ةفلتخم لوصألا نأ انلو

 . ةعنصلاب لدبتت

 يتاخبلاو يسانألا نيب عمجلا يف هقرفو « بارع ليخو « يبرع سرف لاقي : «برغملا» يفو

 لاقو . يمجعلاو يبرعلا نيب هعمج نم لوأ هنأل ءرصن تخب ىلإ بوسنم يتخب عمج مئاهبلاو
 ىثنألاو « يتخب دحاولا يبرع وه : لوقي مهضعبو «برعم لبإلا نم تخبلا : يرهوجلا
 . ءايلا ففخت نأ كلو « عمجلا عمج ةنزب هنأل فورصم ريغ يتاخب هعمجو «ةيتخب

 اهضعب عيب حصي ينعي :ش ( منغلاو رقبلا نابلأ كلذكو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 دحاو سنج) :م نابلآالاو نامحللا يآ :ش (امهنأل زوجي ال : يعفاشلا نعو) :م ًالضافتم ضعبلاب

 ىلإ عجري كلذ دعب دصاقملا فالتئاو يوقتلاو يذختلا وهو « محللا نم يأ :ش (دوصقملا داحتال

 . ىهتنا «ينزملا رايتخا وهو « بهذملا رهاظ وهو « سابتحا نامحللا : مهبتك يفو . فصولا

 . تايرجلاو «اهيشحوو اهيلهأ باودلاو ءرويطلا : سانجأ ةثالث موحللا : كلام لاقو

 ةياور يفو : -هنع هللا يضر- يعفاشلا لوقك هيتياور ىدحإ يف - هللا همحر- دمحأ لاق هبو

 . انلوقک

 زوجي اهفوصب اهمحل وأ اهتيلأب وأ اهمحشب ةاشلا موحل عاب ولو : «يواحطلا حرش» يفو
 رقبلا رعش عم ةاشلا فوص امأو . امهعمجي نزولا نأل « ةئيسن زوجي الو « ناك امفيك كلذ

 نزولا نأل « ةئيسن زوجي الو «زوجي ًالضافتم ضعبب اهضعب عاب ولو « نافلتخي ناسنج
 مل هنأل ةئيسن زوجي الو « ناك امفيك ديب ادي زوجي دولجلاو عراكألاو سوؤرلا امأو ءاهعمجي

 . فصولاب طبضي

 امفيك زوجي رقبلا نيلب وأ منغلا نبلب اهنبل وأ رقبلا محلب وأ منغلا محلب لبإلا محل عاب ولو
 هنأ فسوي يبأ نع يور : «حاضيإلا» يفو « امهعمجي نزولا نأل « ةئيسن زوجي الو « ناك

 . ةداعلا يف نزوي ال هنأل دحاو عون نم ناك نإو < ًالضافتم ضعبب هضعب ريطلا محل عيب زوجي

 ءاًسانجأ اهعورف تناكف :ش (ةفلتخم) :م نامحللا لوصأ يأ :ش (لوصألا نأ انلو) :م

 :ش (ةاكزلا يف رخآلاب امهدحأ باصن لمكي ال ىتح) :م :هلوق ةفلتخم اهلوصأ نأ ىلع ليلدلاو

 مل اذإ) :م لوصألا ءازجأ يأ :ش ( اهؤازجأ اذكف) :م منغلابو لبإلاب رقبلا باصن لمكت ال ينعي

 . ةعنصلاب امهلدبت ببسب نيسنج ريصت تلدبت اذإف :ش ( ةعنصلاب لدبتت

 هيف : لمكألا لاق ‹ يورملا عم يورهلاو ياردولا عم يجنبذنلاك ادحاو امهلصأ ناك نإو

 بجوي لوصألا فالتحخا : لوقي هنأكف « اهداحتا يف ال لوصألا فالتخا يف همالك نأل «رظن
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 . ًشحاف افالتخا عفانملاو يناعملاو روصلا فالتخال ةفلتخم سانجأ اهنأل ؛ محللاب وأ ةيلألاب نطبلا

 نإف «داحتالا بجوت امنإو « هبجوت الف تلدبت اذإ امأو « ةعنصلاب لدبتي ملاذإ ءازجألا فالتحا

 لصألا يف امهداحتا عم يورملا عم يورهلاك لصألا داحتا عم سانجألا رييغت يف رثؤت امك ةعنصلا

 ديدحلا لثم شغلا ةفلتخملا ةشوشغملا مهاردلاك لصألا فالتخا عم امهداحتا يف رثؤي كلذك

 . لوصألا فالتخا عم ةعنصلاب مكحلا يف ةدحتم اهنإف « ةبلاغ ةضفلا تناك اذإ صاصرلاو

 زوجي ينعي :ش (بنعلا لخب لقدلا لخ اذكو) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 (امهيلصأ نيب فالتخالل) :م رمتلا ءيدر نيتحتفلاب لقدلاو «ديب ادي ًالضافتم رخآلاب امهدحأ عيب

 (اذهلو) :م امهيءام نيب فالتخالا اذكف يأ :ش (امهيءام نيب اذكف) :م بنعلا ريغ لقدلا نأل :ش

 . ةعبرألا ةمئألا عامجإب :ش (نيسنج امهاريصع ناك ) :م امهيءام نيب فالتخالا لجألو يأ :ش

 . كلذك رمت لك لخ يف مكحلاو لقدلا لخ صح مل :تلق نإف

 . لقدلا نم لخلا ذاختا اوداتعا مهنأل ةداعلا ىرجم مالكلا ءارجإ :تلق

 امنإ حوسملاو ةبلصلا لابحلا نإف :ش (دصاقملا فالتخال « ناسنج منغلا فوصو زعملا رعشو) :م

 . منغلا فوص نم ذختت دبللاو « ةفافللا وأ زعملا رعش نم ذختت

 نوكت نأ يغبنيف «رخآلاب امهدحأ فاصن كليب اذهلو دحاو سنج زعملاو ةاشلا :تلق نإف

 . كلذك امهؤازجأ

 نأ ىرت الأ ءاهمحل عم ةاشلا ةيلأك ةفلتخم تلعج ءازجألا يف دصاقملا تفلتحخا امل :تلق

 زوجي ينعي :ش (ةيلألاب نطبلا محش اذكو :لاق) :م انركذ امك ءرخآلا حلصي ال ال حلصي امهدحأ

 :م زوجي كلذكف محللاب نطبلا محش وأ يأ :ش (محللاب وأ) :م ًالضافتم رخآلاب امهدحأ عيب

 ‹«ةروص عمج :ش ( روصلا فالتخال ةفلتخم سانجأ) :م محللاو ةيلألاو محشلا نأل يأ :ش (اهنأل)

 .هروصت دنع نهذلا يف هنم لصحي ام روصلا نأل ‹«رهاظ اهفالتخاو

 نألف ءيناعملا فالتخاو يأ :ش (يناعملاو) :م ءايشألا هذه روصت دنع كلذ يف كش الو

 « محشلا مسا امهدحأ ىلع عقياذهلو «رخآلا ةقيقح فلاخت ءايشألا هذه نم دحاو لك ةقيقح

 فالتخاو يأ :ش ( اًشحاف اًقالتخا عفانملاو) :م محللا مسا رخآلا ىلعو < ةيلألا مسا رخآلا ىلعو

 . تايلألاو موحشلاو موحللا فالتخا بسحب اًشحاف اًفالتخا عفانملا
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 نم جرخف « اًنوزوم وأ اًيددع راص زبخلا نأل ؛ ًالضافتم قيقدلاو ةطنحلاب زبخلا عيب زوجيو : لاق

 ىلع ىوتفلاو هيف ريخ ال هنأ ةفينح يبأ نعو . ةليكم ةطنحلاو « هجو لك نم اليكم نوكي نأ

 ‹ لوألا

 ةيلألا امأ «بلاطلا قح يف روصق اذهو «بطلا هناكمف عفانملا فالتخا امأو : لمكألا لاقف

 ةئيدرو يساجلا بصعلا عفنتو « ةسوبيو ةدورب هب نل حلصت محشلا نم رثكأ ةبطر ةراح اهنإف

 . مضهلاو ءاذغلا

 دشأ يصخلا محشو «ثانإلا محش نم ةرارح دشأ تاناويحلا روكذ نمف محشلا امأو

 لك ةوقو « اهجازم بسحب نوكت اغنإ تاناويحلا موحش فانصأ نأ اذه يف ةلمح لاف ءاتيخست

 لك بسحب ناصقنلاو ةدايزلا يف فلتخت دق هتفاضإ نكلو «ناسنإلا ندب بطرتو قحست محش

 ليجاجعلا نم ينثلاو نأضلا موحل يف ةلضافلا موحللاو « ندبلا يوقي ءاذغ هنإف محللا امأو

 محلو « ءيدر فجعلاو مرهلا موحلو « ءاذغ فطلأو مضهلل لبقأ اهنم راغصلا موحلو «زعاملاو

 . بطلا بتك هعضوم ريثك مالك محللا يفو « ركذلا محل اذكو «ذلأو فخ دوسألا

 ناك اذإ ينعي :ش (ًالضافتم قيقدلاو « ةطنحلاب زبخلا عيب زوجيو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ةطساوب :ش ( هجو لك نم ًاليكم نوكي نأ نم جرخف « اًنوزوم وأ اًيددع راص زبخلا نأل) :م ديب ادب

 هلعج نمو « ةليكملا ةطنحلا ءزج هنأ رابتعاب قيقدلا اذكو «صنلاب :ش (ةليكم ةطنحلاو) :م ةعنصلا

 ملف «هجو لك نم ردقلا اهعمجي ملف زبخلا نيبو هنيب ةيسنحجلا تبشي مل فرعلا رابتعاب اًينزو
 . نيفصولا دوجو وهو ءابرلا ةلع ققحتت

 «زوجي ال ينعي « قيقدلاو ةطنحلاب زبخلا عيب يف يأ :ش ( هيف ريخ ال هنآ ةفينح يب نعو) :م

 هللا يضر- دمحأو يعفاشلا لوق وهو « سنجل ا يفن هنوكل ةغلابملا هجو ىلع زاوجلا يفن وهو

 زبخلا عيب زاوج ىلع ينعي :ش (لوألا ىلع ىوتفلاو) :م : -هللا همحر- فنصملا لاقو . - امهنع

 زبخل اب ةطنحلا عيب نأ ركب يبأ نع « رداونلا» يف ركذو « نيرخأتملا رايتخا وهو « قيقدلاو ةطنحلاب

 يواتف» يفو . قيقدلاب ةطنحلاك ةصاخ ةفينح يبأ لوق قفاوم باوجلا اذه : ثيللا وبأ لاقو

 « ديب ادب - هللا امهمحر

 . هدنع يددع الو ينزوب سيل زبخلاذإ -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ةئيسن هيف ريخ الو

 نزولا تحت لخدي ال ًاليلق نوكي نأ الإ ينزو وه : فسوي وبأ لاقو « يددع وه : دمحم لاقو
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 يبآ دنع زوجي ةئيسن زبخللا ناك نإو « اًضيأ زاج ةئيسن ةطنحلا تناك نإف « نيدقن اناك اذإ اذهو

 وأ اددع هضارقتسسا يف ريخ الو«حيحصلا يف زئاج زبخلا يف ملسلا اذكو « ىوتفلا هيلعو فسوي

 . رخأتلاو مدقتلاو رونتلاو زابخلاو زبخلاب توافتي هنأل - هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع اًتزو

 . زوجي ال اًريثك ناک نإو نينثالاب دحاولا زوجيف

 . امهدحأ وأ نيبطر اناك اذإ زبخلاب زبخلا عيب زوجي ال : - هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو

 : نالوق هيفف نيقوقدم ريغ نيسباي اناك ولو ‹ نيبطر اناك اذإ ًالثامتم زوجي : دمحأ لاقو

 «لئامتلا ةلاهجل زوجي ال نيقوقدم ريغ نيسباي اناك ولو «زوجيال : رخآلاو «زوحي :امهدحأ

 . امهدحأ وأ نيبطر اناك ول امك

 ةطنحلا تناك نإف « نيدقن اناك اذإ) :م قتيقدلاب وأ ةطنحلاب زبخل ا عيب زاوج يأ :ش (اذهو) :م

 يبأ لوق ىلع يأ :ش ( ىوتفلا هيلعو « فسوي يبأ دنع زوجي ةئيسن زبنلا ناك نإو «اًضيأ زاج ةنيسن
 بجي -هللا همحر- هداز رهاوخ رکذو . ناک امفیک هدنع زوجیف زبخلا يف ملسلا زوجي ال فسوي

 (حيحصلا يف زئاج زبخلا يف ملسلا اذكو) :م ةلاحم ال - هللا همحر- فسوي يبأ لوق ىلع ىتفي نأ

 . يزارتألا هلاق اذك امهلوق نع هب زرتحاو -هللا همحر- فسوي يبأ لوق وهو :ش

 زوجي ال هنأ ةفينح يبأ نع يور ام نع حيحصلا يف هلوقب هب زرتحا : يكاكلا لاقو

 . كلذ فالخ امهنع ظفحي الو ةفينح يبأ دنع زوجي الف زبخلا يف ملسلا امأو : «طوسبملا»يفو

 ال : لوقي نم مهنمو « محللا يف ملسلا سايق ىلع امهدنع زوجي : لوقي نم انباحصأ نمو
 . زبخلا دنع جضنلاو زجعلاب توافتي هنأو « اًيضم ةدح ىلع فقوي ال هنأل زوجي

 وأ) :م ددعلا ثيح نم زبخلا ضارقتسا زوجي ال يأ :ش ( ادع هضارقتسا يف ريخ الو) :م

 نأل يأ :ش (هنأل ء -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع) :م نزولا ثيح نم هضارقتسا وأ يأ :ش (اًئزو

 (زابخلاو) :م ةقرلاو ظلغلاو ضرعلاو لوطلا ثيح نم حتفلاب :ش (زبخلاب توافتی) :م مضلاب زبخلا

 ام نسحأ هزبخ ءيجي بابلا اذه يف اًقذاح ناك اذإ زابخلا نأل «ءزابخلاب اًسضيأ توافتيو يأ :ش

 ناک اذإ هنأل «رونتلاب اًضيأ توافتیو يأ :ش (رونتلاو) :م بولطملا وه امك ءيجي الف الإو «نوكي

 . حارشلا هلاق اذك « اًقيتع ناك اذإ ام فالخب « اًديج هزبخ ءيجي اديدج

 الو زبخلا هجو قرتحي ةيوق هران تناك اذإ رونتلا نإف « اهفعضو رونتلا ران ةوق بسحب :تلق

 مدقتلاو) :م ةلدتعم رانلا نوكت نأ يغبني لب « اًديج زبختي ال ةفيعض تناك اذإو « هبابل جضني

 . روئتلا رخآ ىلإ هرخأتو رونتلا لوأ يف زبخلا مدقت بسحب اًضيأ توافتيو يأ :ش (رخأتلاو

 ‹ يغبني امك جضني ال : هلوأ يفو « كلذب زبخلا قرتحي ةيوق رانلا رونتلا رخآ يف نإف

 . هيف زبخلا ضفري فيك يردي اًقذاح ناك اذإ زابخلاو
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 اددع زوجي الو « اًنزو زوجي - هللا همحر - فسوي يبأ دنعو . لماعتلل امهب زوجي دمحم دنعو
 الف « هالومل كلم هدي ىف امو دبعلا نأل ؛ هدبعو ىلوملا نيب ابر الو : لاق . هداحآ يف توافتلل

 ؛ قافتالاب زوجي ال نيد هيلع ناک ناف ‹ نيد هيلع نكي ملو هل اتوذأم ناک اذإ اذهو « ابرلا ققحتي
 ءامرغلا قح هب قلعت امهدنعو «- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ىلوملا كلم سيل هدي يف ام نأل

 . هبتاکم نيبو هنیب ققحتب امک ابرلا ققحتیف يبنجألاك راصف

 سانلا لماعتل يأ :ش (لماعتلل) :م نزولاو ددعلا يأ :ش ( امهب زوجي : دمحم دنعو) :م

 ةصالخالو «(رصحلاو فلتخملا»و ««يواحطلا حرش» يف دمحم لوق هركذاذكو «كلذك

 -هللا همحر- دمحم دنع زوجي هنأ !ىرغصلا ىواتفلا» بحاصو يجلاولولا ركذو ««ىواتفلا
 ناكو : يجلاولولا لاق اًددع الو اًنزو ال هدنع هيف ملسلا زوجي ال ناك نإو . نزولا ركذي ملو اددع
 زاوج يف فرعلاب سايقلا كرت امك سانلا فراعتل اددع هضارقتسا زاوج يف سايقلا كرت ادمحم
 . عانصتسالا

 نم يآ :ش (اًتزو) :م زبخلا ضارقتسا يأ :ش (زوجی : - هللا همحر- فسوي يبآ دنعو) :م

 لجأل يأ :ش (هداحآ يف توافتلل) م ددعلا ثيح نم يأ :ش ( اددع زوجي الو) م نزولا ثيح

 ادقن اًفيغر عاب : «ىبتجملا»يفو . ىوتفلا هيلعو هيف يواستلا ققحتي الف « زبخلا دارفأ يف توافتلا

 . زوجي ال ةئيسن فيغرلاو ادقن نافيغرلا ناك ولو « «زوجي ةئيسن نيفيغرب

 . هبحاص دنع ناك امفيك ةئيسنو ادقن زوجي زبلا تارسك عاب ولو

 . «بيرقتلا» بحاص دنع حصألا وهو ةفينح وبأ لاق امك زوجي ال :امهدحأ

 هيلع سانلا قابطإو ةماعلا ةجاحل غابصلا نبا رايتخا وهو دمحأ لاق هبو زوجي : يناثلاو

 اذك « ردقلا مولعم ضرقلا نوكي نأ بجيف اًتزو هلثم در بجو « هضارقتسا زوجي لوق یلعو

 .«زيجولا حرش» يف

 هدي يف امو دبعلا نأل «هدبعو ىلوملا نيب ابر الو) :م « هرصتخم» يف يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 يأ :ش (ناك اذإ) :م هدبعو ىلوملا نيب ابرلا نوك مدع يأ :ش ( اذهو ءابرلا ققحتي الف « هالومل كلم

 . ةراجتلا يف :ش ( هل اًتوذأم) :م دبعلا

 دنع ىلوملا كلم سيل هدي يف ام نأل « قافتالاب زوجي ال نيد هيلع ناك نإف « نيد هيلع نكي ملو) :م

 يأ :ش (راصف ءامرغلا قح) :م دبعلا يف اب يأ :ش (هب قلعت امهدنعو « - هللا همحر- ةفينح يبأ

 نيب يأ :ش (هنيب) :م ابرلا يأ :ش ( ققحتي امك ابرلا ققحتيف) :م هالوم نم :ش (يبنجألاك) :م دبعلا
 هنيب ابرلا يرجيف « هبسك يف اًقرصت وأ ادي رحلاك راص بتاكملا نأل :ش (هبتاكم نيبو) :م ىلوملا
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 رابتعالا امهل . يعفاشلاو فسوي يبأل اًفالخ « برجا راد يف يبرح لاو ملسملا نيب الو : لاق

 يف يبرحلاو ملسملا نيب ابر ال » : - مالسلا ةالصلا هيلع - هلوق انلو . انراد يف مهنم نمأتسملاب
 « برحلا راد

 . هریغ نږبو هنیب يرجي امک « هالوم نيبو

 يأ :ش ( برحلا راد يف يبرحلاو ملسملا نيب الو) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 رمخ عاب اذإ اذكو « نيمهردب اًمهرد عابو نامأب برحلا راد لخد يذلا ملسملا نيب اًضيأ ابر الو
 ةفينح ىبأ دنع برحل ا راد يف ناك اذإ هل لحي كلذ لك لالا ذخأو مهرماق وأ ةتيم وأ اريزنخ وأ

 .دمحأو كلامو :ش ( يعفاشلاو فسوي يبأل اقالخ) :م دمحمو

 ينعي :ش (انراد يف مهنم نمأتسملاب رابتعالا) :م يعفاشلاو فسوي يبأال يأ :ش (امهل) م

 هنيب يرجي كلذكف ملسملا نيبو هنيب ابرلا يرجت نامأب انراد لخد يذلا برحلا لهأ نم نمأتسلملا

 دقعب قحتسملا ضوعلا نع يلاحلا لضفلا ققحت عماجب هيلع اًسايق برحلا راد يف ملسملا نيبو

 . عيبلا

 يف يبرحلاو ملسملا نيب ابر ال) :م : ةَ يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو) :م

 روكذملا ثيدحلا انلو : يكاكلا لاقو «دنسم لصأ هل سيل بيرغ ثيدح اذه . :ش “"(برحلا راد

 ‹ ثيدحلا « ...ملسملا نيب ابر ال » : لاق هنأ ةَ يبنلا نع لوحكم نع : ؛طوسبملا يفو . نتملا يف

 . لوبقم هلثم نم لسرملاو ةقث لوحكمف ًالسرم ناك نإو ثيدحلا اذهو

 مث ‹ هرخآ ىلإ لوحکم یورام - هللاامهمحر- دمحمو ةفينح يبألو : لمكألا لاقو

 : تلق . رضن يبأ حرش يف اذك : لاق مثاذك « يزارتألا هركذو « نسحلا نب دمحم هركذ : لاق

 -فسوي وبأ لاق : لاق -هنع هللا يضر- يعفاشلا نع ريسلا باتك يف «ةفرعملا» يف يقهيبلا دنسأ

 نع لوحكم نع انثدح «ةخيشملا ضعب نأل اذه - هنع هللا ىضر- ةفينح وبأ لاق اغإ - هللا همحر

 يضر- يعفاشلا لاق « مالسإلا لهأو » : لاق هنظأ « برحلا لهأ نيب ابر ال ١ : لاق هنأ ةا هللا لوسر

 . ىهتنا « هيف ةجح الو «تباثب سيل اذه : - هنع هللا

 ريسلا باتك يف - ةفرعملا يف يقهيبلا دنسأو بيرغ )٤/ ٠۲١(: ةيارلا بصن ىف ىعليزلا ظفاحلا لاق : فيعض (1)

 نع لوحكم نعانثدح ةخيشملا ضعب نأل اذه ةفينح وبأ لاق اإ : فسوي وبأ لاق : لاق يعفاشلا نع

 سيل اذهو : يعفاشلا لاق . مالسإلا لهأو : لاق هنظأ « برحلا لهآ نيب ابر ال : لاق هنآ ةي هللا لوسر

 وهو لوحكم ثيدحب اذه دضعو ثيدح ةفينح يبأ مالك نظف فنصملا مهو : تلق . هيف ةجح الو تباثب

 لهآ عم اذهو مالسإلا ماكحأ مهيلع يرجت ةمذلا لهأ نأب مالسإلا لهأ هيلع ال فلاخم وهو هيف ةجح ال لسرم

 . ملعأ هللاو . هللا مرح اجب مهتلماعم زوجت ال مهريغو برحلا
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 « ردغ هيف نكي مل اذإ اًحابم الام ذخأ ملسملا هذخأ قيرط يأبف « مهراد يف حابم مهلام نألو

 . نامألا دقعب اروظحم راص هلام نأل « مهنم نمأتسملا فالخب
 ا
 ليلد ريغ نم اًبهذم هسفنل لعجي نأ يضتقت ال مامإلا ردق ةلالج نأل هتوبث مدع ملسن ال :تلق
 لسرمالإ تالسرملاب لمعلا مدع هبهذم نأل ءهيلإ ةبسنلابف هيف ةجح الو : هلوق امأو « حضاو
 . ملعأ هللاو ‹ هعضوم ىف فرع ام ىلع ةجح اندنع لسرملاو بيسملا نب ديعس

 يأ :ش (هيف نكي مل اذإ اًحابم الام ذخأ ملسملا هذخأ قيرط يأبف) :م ةحابإلا لصأ ىلع وه لب
 يبأ سايق نع باوج اذه :ش (مهنم نمأتسملا فالخب) م مارح ردخلا نل :ش (ردغ) :م هذخأ يف

 :م نمأتسملا نم يأ :ش (هلام نأل) :م هلوقب هلاق ام هریرقت -امهنع هللا يضر- يعفاشلاو فسوي
 . ةلملا ءاضقنا دعب هلوانت لحي ال اذهلو :ش (نامألا دقعب) :م هذخأ اعونم يأ :ش (اروظحم راص)

 كانه ملسأ نم وأ مهراد يف اًيمذ وأ اًملسم رشاب نإ : « هاتسم هيانكلا يف ىنجحلا » يفو

 فسوي يبأل اًقالخ امهدنع زاج ةتيملا عيبو تايوبرلاك اننيب اميف زوجت ال يتلا دوقعلا نم اًئيش
 .باوصلاب ملعأ هللاو « ةئالثلا ةمئألاو



 قوقحلا باب
 لکب وآ هقفارم وأ « هل وه قح لکب هیرتشی نأ الإ یلعألا هل سيلف لزنم هقوف ًالزنم یرتشا نمو
 نمو . یلعألا هل نکی مل هل وه قح لکب تیب هقوف تيب یرتشا نمو « هنم وأ هیف وه ریشکو لیلق

 مظتني رادلا مساف « رادلاو تيبلاو لزنملا نيب عمج « فينكلاو ولعلا هلف اهدودحب اراد ىرتشا

 ‹ هيف لخديف هئازجأو لصألا عباوت نم ولعلاو « دودحلا هيلع ريد امل مسا هنأل ؛ ولعلا

 (قوقحلا باب) :م

 هلو «لجرلا هقحتسي ام وهو « قح عمج وهو « قوقحلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش
 نأ بابلا اذه لئاسم قح نم ناک : حارشلا ضعب لاقو . لطابلا دض قحلا اهنم « ىرخأ ناعم

 ‹ «ريغصلا عماجلا» بيترت مزتلا فنصملا نأ الإ « عويبلا باتك لوأب لصعملا لصفلا يف ركذت
 . عويبلا لئاسم دعب اهركذ قيليف عباوت قوقحلا لبقو انه اذكف « عقو اذكه كانهو

 :م ىلعألا لزنملا هعيب يف لخدي ال يأ :ش (ىلعألا هل سيلف لزنم هقوف الزنم ىرتشا نمو) :م

 :م هل وه قح لکب هتيرتشا : لزنملا هئارش تقو لوقي نأ الإ يأ :ش ( هل وه قح لکب هيرتشي نأ الإ)

 رادلا قفارم : «برغملا» يفو . هقفارمب هتيرتشا : لوقي نأب هقفارمب هيرتشي وأ يأ :ش (هقفارمب وأ)

 وه ريثكو ليلق لكب وأ ) :م ريغ ال ءافلا حتفو ميملا رسكب قفرم دحاولا امهوحنو خبطملاو ًاضوتمل

 . لزنملا يف يأ « هيف وه ريثكو ليلق لكب هيرتشي نأ الإ وأ يأ :ش (هيف

 فنصملا اهرسفو «رادلاو تيبلاو لزنملا :ءايشأ ةثالث انهو ءلزنملا نم يأ :ش (هنم وأ) م

 اهلوخدل قفارملا ىلع لدي ام حيرصت ىلإ جايتحالا نم اهنم مسا لك ىلع بترتي ام نيبتيل اهلك
 تيبلا يأ :ش (یلعألا هل نکی مل هل وه قح لکب تیب هقوف اًّسیب یرتشا نمو) :م لاقف «همدعو

 . ىلعألا

 فينكلا هلو يأ :ش (فينكلاو) :م اهيلع يذلا :ش (ولعلا هلف اهدودحب اراد ىرتشا نمو) :م

 لزنملا نيب) :م :«ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش (عمج) :م حارتسملا وهو ءاًضيأ

 . صاخلا همساب صن ريغ نم هلمشي ينعي :ش (ولعلا مظتني رادلا مساف « رادلاو تيبلاو

 عباوت نم ولعلاو دودحلا هيلع ريدآ امل مسا) :م ولعلا نأل يأ :ش (هنأل) :م قوقحلا ركذ ريغ نمو

 عماجلا» مظن حرش يفو . لصألا يف يأ :ش (هيف لخديف) :م اهنع جرخي الف :ش (هئازجأو لصألا

 طخ ةرادإب اهرواجي امع تزيمو دودحلا اهل تبرض ضرأ ةعطقل ةغللا يف مسا رادلا :«ريبكلا

 ةينبألا عفانمو حاورتسالل رخصلا قفارم اهيف عمجيل ضعبلا نود اهضعب يف نيبف اهيلع

 . باغلاو مايخلاب وأ بارتلاو ءاملاب ةينبألا تناك اذإ اميف قرف الو « كلذ ريغو ناكسإلل

۳۰١ 



 صيصنتلاب الإ هيف لخدي الف هلثمل اًعبت نوکی ال ءيشلاو « هلثم ولعلاو « هيف تابي امل مسا تيبلاو
 هيف نوكي ال ذإ ؛ روصق برض عم ىنكسلا قفارم هيف ىتأتي هنأل تيسبلاو رادلا نيب لزنملاو . هيلع
 هيف لخدی ال تيبلاب ههبشلو ء عباوتلا ركذ دنع اًعبت هيف ولعلا لخدي رادلاب ههبشلف ‹ باودلا لزنم

 ؛ كلذ عيمج يف ولعلا لخدي انفرع يف : ليقو . هنودب

 :ش (هلثمل اًعبت نوكي ال ءيشلاو) :م تيبلا لثم يأ :ش ( هلثم ولعلاو هيف تابي امل مسا تيبلاو) :م
 لخدي يأ :ش (هیف لخدي الف) :م هلوقب اذه ةجيتن نيبو « هلثم ال ةلاحم ال هنم ىندأ ءيشلا عبت نأل

 اًعبات ءيشلا ناكل الإو هركذب ولعلا مسا ىلع يأ :ش (هيلع صيصنتلاب الإ) :م تيبلا ءارش يف ولعلا
 نيلعتسملا فالتخاب فلتخي ال اميف ريعي نأ هل نإف ءريعتسملا اذه ىلع دري الو زوجي ال وهو هلثمل
 . بتاكي نأ هل نإف اًضيأ بتاكملا دري الو

 تحت لوخدلا يف هلثم وه ام هعبتي ءيشل عوضوملا ظفللا نوكي نأ انه اه ةيعبتلاب دارا نأل

 يف سيلو همزاول نم الو مولعم يف ةلأسملا ضرف ذإ ءدارفألا لوانتي ماع ظفلب سبل هنأل < « ةلالدلا
 الو اًعبت ال ًالصأ ريعتسملا ةيراع لوانتي مل كترعأ : ريعملا ظفل نإف « كلذ باتكلاو ةداعإلا
 .هريغل كليب نأ زاج اًنيش كلم نمو « عفانملا كيل اهنأل ةراعإلا كلم اغنإو « ةلاصأ

 صتخا امل بتاكملاو «هب رييغتلا عوقو ءاذح لمعتسملا فالتخاب فلتخي اميف كلي ال اغإو
 كلذ ىلإ هلصوي ام ىلإ ببسب هدبع ةباتك يف هدوصقم ىلإ هلصوي ام فرصتب قحأ ناك هبتاكم
 . ةزئاج تناکف

 برض عم) :م اهعفانم يأ :ش (ىنكسلا قفارم هيف ىتأتي هنأل « تيبلاو رادلا نيب لزنملاو) :م
 :ش (باودلا لزنم هيف) :م نوكي ال هنّأل يأ :ش ( نوکی ال ذإ) :م روصق هيف نکل ينعي :ش (روصق

 ركذ دنع اًعبت هيف ولعلا لخدي رادلاب) :م لزنملا ههبشلف يأ :ش (ههبشلف) :م كلذ ىرجم يرجي امو

 . نيتلزنملا نيب ةلزنم هل لزنملا نأل « هركذ نودب يأ :ش (هنودب هيف لخدي ال تيبلاب ههبشلو عباوتلا

 ال نكلو «ءةجاحلا ءاضق عضومو خبطمو تويب ىلع لمتشي ال مسا لزنملا : يسخرسلا لاقو
 . اًراهن وأ اليل هيف لزني ةثالث وأ نيتيبل مسا لزنملا :“ دئاوفلا» يفو . نحص هيف نوكي

 لفسلا نأل « ىنكسلا لامتحا يف لفسلا نود وهف هيف لوزنللألحم ناك نإو ولعلاو
 نم اعبت هجو نم ًالصأ ناكف «باودلل ىنكسلا لمتحي ال ولعلاو هباودو هسفنل ىنكسلا لمتحم
 ‹ تيبلا ةلزنم قوف رادلا ةلزنم نود هتلزنم نوكيف « الف الإو « لخدي قوقحلا ركذ ولف «هجو
 . «ناخ يضاق عماج» يف یف هرکذاذکهو

 مامإلا لاقو . تيبلاو لزنملاو رادلا يآ :ش ( كلذ عيمج يف ولعلا لخدي انفرع يف : ليقو) :م
 انفرع يفو مهفرع يف - ًالوأ هركذ يذلا ينعي- اذه : ريغصلا عماجلا حرش» يف يباتعلا دهازلا
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 لخدي رادلا مسا يف ولعلا لخدي امكو « ولع نع ولخي الو هناخ ةيسرافلاب ىمسي تيب لك نأل

 ءاوه ىلع ينبم هنأل ةفينح يبأ دنع انركذ ام ركذب الإ ةلظلا لخدت الو « اهعباوت نم هنأل فينكلا

 هنال ؛ انرکذ ام ءيش رکذ ريغ نم لخدی رادلا يف هحتفم ناك نإ امهدنعو . همكح ذخأف قيرطلا

 قيرطلا هل نکی مل اتكسم وأ الزنم وأ راد يف ايب یرتشا نمو : لاق . فینکلا هباشف هعباوت نم

 برشلا اذكو ‹ ريثكو ليلق لكب وأ « هقفارمب وأ « هل وه قح لکب هيرتشي نأ الإ

 لاقو . دحاو هلك تيبلاو لزنملاو رادلا انفرع يف نأل ءاهلك لوصفلا يف ركذ ريغ نم ولعلا لخدي

 ىمسي نكسم لك نأل : خسنلا ضعب يفو :ش (هناخ ةيسرافلاب ىمسي تيب لك نأل) :م :فنصلا

 نكسلملا ناك ءاوس ‹«كلذك ىمسي مجعلا دالب فرع يف ينعي :ش (ولع نع ولخي الو) :م هناخ

 . يمجعلاب تيبلا مسا وهو نونلا حتفو ةمجعملا ءاخلاب هناخ ظفلو « اًريبك وأ اريغص

 :ش (اهعباوت نم هنأل) :م حارتسملا وهو :ش (فينكلا لخدي رادلا مسا يف ولعلا لخدي امكو) م

 هنأل ءرادلا عبارت نم يأ : يكاكلا لاق . هعباوت نم خسنلا ضعب يفو . رادلا عباوت نم يأ

 ريدأ ام فينكلاو طئاحلا هيلع ريدأ امل مسا رادلا نألو «يقيقح ريغ ثنؤم هنأل «ريكذتلا هيف زوجي

 . قوقحلا ركذ الب رادلا عيب تحت لخديف رادلا نم نوكيف « طئاحلا هيلع

 رحآلا فرطلاو ةعيبملا رادلا ىلع هيفرط دحأ يذلا طاباسلا يهو :ش (ةلظلا لخدت الو) :م

 يضاقل ريغصلا عماجلا» يف اذك ءرادلا يف ةحتفمو ةكسلا يف تاناوطسألا ىلع وأ ىرخأ راد ىلع

 ركذب الإ) :م بابلا قوف نوكت يتلا ةدسلا نوديري رادلا ةلظ ءاهقفلا لوق : «برغملا» يفو « «ناخ

 هنأل) :م هيف وه ریثکو لیلق لکب وأ هقفارم وأ هل وه قح لکب هلوق وهو :ش (ةفينح يبأ دنع انركذ ام

 مكح يأ :ش (همكح ذخأف قيرطلا ءاوه ىلع) :م طاباسلا ليوأت ىلع ةلظلا نأل يأ :ش (ينبم

 . قيرطلا

 يف) :م ةلظلا حتفم يأ :ش (هحتفم ناك نإ) :م دمحمو فسوي يبأ دنعو يأ :ش (امهدنعو) :م

 :ش (هنأل) :م قوقحلاو قفارملا نم :ش (انرکذ ام ءيش رکذ ريغ نم) :م عيبلا يف يأ :ش (لخدي رادلا

 ريغ نم لخدي ثيح :ش (فينكلا هباشف) :م رادلا عباوت نم يأ :ش (هعباوت نم) :م ةلظلا نأل يأ

 . قفارملاو قوقحلا نم ءيش ركذ

 :ش (الزنم وآ راد يف اتیب یرتشا نمو) :م :«ريغصلا عماجلا »يف دمحم لاق يأ :ش (لاق) :م

 م يرتشملل يأ :ش (هل نکی مل) :م انکسم یرتشا وأ يأ :ش (ًانكسم وأ) :م ًالزنم یرتشا وأ يأ

 :ش (ریثکو لیلق لکب وأ) :م هقفارب يرتشي وأ :ش (هقفارمب وأ هل وه قح لکب هیرتشی نأ الإ قیرطلا)

 . ناسنإ كلم يف صاخلا قيرطلا دارملا : يكاكلا لاقو . ذئنيح قيرطلا هل نوكيف هيف وأ هنم وه

 رسکب :ش (برشلا اذکو) :م لحخديف ماع قيرط ىلإو ةذفان ريغ ةكم ىلإ اهقيرط : انلق
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 دقعت اهنأل ةراجالا فالخب « عباوتلا ركذب لخديف عياوتلا نم هنأ الإ دودحلا جراخ هنأل ؛ ليسملاو
 ًاليصحت لخديف « هرجأتسي الو ةداع قيرطلا يرتشي ال رجأتسملا ذإ ؛ هب الإ ققحتي الو « عافتنالل
 هيف رجتي دقو هيرتشي ةداع يرتشملا نأل هنودب نكممف عيبملاب عافتنالا امأ . اهنم اهنم ةبولطملا ةدئافلل

 . ةدئافلا تلصحف هريغ نم هعيبيف

 كلم يف جلثلا ءاقلإ وأ ءاملا ليسم اذكو :ش (ليسملاو) :م ضرألا يف لخدي ال يأ « ةمجعملا نيشلا
 برشلاو قيرطلا نم دحاو لك نأل يأ :ش (هنأل) :م انركذ ام ركذ ريغ نم لخدي ال ناسنإ
 هنأ ثيح نم اهسفنب ًالصأ ءايشألا هذه تناكف عيبملا دودح يأ :ش (دودحلا نع جراخ) :م ليسملاو

 . هب دصقي ال هنأ ثيح نم :ش (مباوتلا نم هنأ الإ) :م عیبملا نودب اهمايق دوصقم

 قوقحلا ركذب يأ :ش (عباوتلا ركذب لخديف) :م ةعبات تناكف عيبملاب عافتنالا اهب دصقي اغإو
 يذلا قيرطلا ال عيبلا دنع نوكي يذلا قيرطلا لخدي اغنإ قوقحلا ركذب «ةريخذلا» يفو . قفارملاو

 لخدي هقوقحب لزاما عابو رخآ ًاقيرط هل لعجو هلزنم قيرط دس نم نأ ىتح « عيبلا لبق ناك
 . لوألا قيرطلا ال يناثلا قيرطلا عيبلا تحت

 لاق هبو ‹ قوقحلا ركذ نودب ةراجإلا يف ءايشألا هذه لخدت هذهب :ش (ةراجإلا فالخب) :م
 يأ :ش (ققحتي الو عافتنالل دقعت) :م ةراجإلا نأل يأ :ش (اهنأل) :م : -هنع هللا يضر -يعفاشلا
 لخديف « هرجأتسي الو ةداع قيرطلا يرتشي ال رجأتسملا ذإ) :م قيرطلاب يأ :ش (هب الإ) :م عافتنالا
 كيلمتل ال نيعلا كيلمتل عرش عيبلا نأ اذه نايب « ةراجإلا نم يأ :ش (اهنم ةبولطملا ةدئافلل ًاليصحت
 ال ةراجإلاو ةخبسلا ضرألاو ريغصلا رهملاو شححلاك لاحلا يف هب عفتني ال اميف حصي اذهو ةعفنملا

 . عافتنالل هیرتشی دقو « حبریل هعیبیل يرتشي دق ناسنإلاو هيف حصت

 يف ءايشألا هذه لاخدإ يف ةرورض الف « ةلاحم ال عافتنالا ال نيعلا كلمت هيف دصقلا ناكف
 .« ناخ يضاق عماج» يف اذك « ركذلاب الإ لخدي الف ‹ عيبلا

 ‹ عيبلا فالخب . ةراجإلا تدسف قيرطلا ىنثتس ساو ًاولع رجأتسا ول اذهلو «يفاكلا» يفو

 ‹ هتارمث نم عافتنالاو ةبقرلا كيلمت عيبلا بجوم نأل ٠ حص قيرطلا ىنثتس ساو ًاولع یرتشا ول هناف
 . قيرطلا نودب عافتنا الو « عافتناللف ةراجإلا امأ

 :ش (هيرتشي ةداع يرتشملا نأل) :م قيرطلا نودب يأ :ش (هنودب نكممف عيبملاب عافتنالا امأ) :م
 رجتب دقو) :م روكذملا ليوأتب وأ دحاو لكل ريمضلا دحوو « ليسملاو برشلاو قيرطلا يرتشي يأ

 . ةبولطملا :ش (ةدئافلا تلصحف هريغ نم هعيبيف) :م هئارش يف يأ :ش (هيف
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 قاقحتسالا باب

 مل لجرل اهب رقأ نإو ء اهدلوو اهذخأي هنإف ةنيبب لجر اهقحتساف هدنع تدلوف ةيراج ىرتشا نمو
 لصألا نم هكلم اهب رهظيف ةنيبم اهمساك اهنإف ةقلطم ةجح ةنيبلا نأ قرفلا هجوو « اهدلو اهعبتي

 ةرورض هب ربخملا يف كلملا تبثي ةرصاق ةجح رارقإلا امأ . هل نوكيف « اهب ًالصتم ناك دلولاو

 يف دلولا لخدي : ليق مث « هل دلولا نوكي الف لاصفنالا دعب هتابثإب تعفدنا دقو « رابخإلا ةحص

 . اعبت مألاب ءاضقلا

 ( قاقحتسالا باب ) :م

 باب بيقع بابلا اذه ركذو « قحلا بلط وهو « قاقحتسالا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش
 . ىنعمو ًاظفل امهنيب يتلا ةبسانملل قوقحلا

 . اهالوم ريغ نم تدلو يرتشملا دنع يأ :ش (هدنع تدلوف ةيراج یرتشا نمو) :م

 قحتسملا نإف يأ :ش (اهذخأي هنإف ةنيبب لجر اهقحتساف) :م هدالیتساب ال تدلو «يفاكلا» يفو

 ةيراجل اب رقأ نإو يأ :ش (اهب رقأ نإو) :م اضيأ اهعم اهدلو ذخأي يأ :ش (اهدلوو) :م ةيراجلا ذخأي

 ةمألا ذخأيو دلولا هل رقملا ذخأي ال يأ :ش (اهدلو) :م ةيراجلا عبتي مل يأ :ش (اهعبتي مل لجرل) :م

 ال طقف ةنيبلاب اهدلوو ةيراجلا ذخأي ثيح رارقإلاو ةنيبلا نيب يأ :ش (قرفلا هجوو) :م طقف
 ةفاك لوق يف ةجح يهف هيلع يضقملا ىلع ةرصتقم ريغ ينعي :ش (ةقلطم ةحح ةنيبلا نأ) م رارقإلاب

 . سانلا

 رصتقي ىتح ال رارقإلاو سانلا ةفاك قح يف رهظت ىتح ةيدعتم ةجح ةنيبلا «يفاكلا» يفو

 نم هلصأو « راهظإلا وهو نيبتلا نم :ش (ةنيبم اهمساك) :م ةنيبلا نإف يأ :ش (اهنإف) :م رقملا ىلع
 نم) :م قحتسملا لجرلا كلم يأ :ش (هكلم) :م ةنيبلاب يأ :ش (اهب رهظيف) :م روهظلا وهو نايبلا

 :م ةيراجلاب يأ :ش (اهب ًالصتم ناك دلولاو) :م ًاعيمج دلولاو ةيراجلا قح يف ينعي :ش (لصألا

 . ضعب ىلع مهضعب ةعابلا عجري اذهلو « قحتسملل يأ :ش (هل) :م دلولا يأ :ش (نوكيف)

 يأ :ش (هب ربخملا يف كلملا تبثي) :م هریغ نود هقح يف رهظتف :ش (ةرصاق ةجح رارقإلا امأ) :م

 راينا حص هرو رش لجأل يأ :ش (رابخإلا ةحص ةرورض) :م ةيراجلا وهو هب رقأ ام ىلع ًاروصقم
 :ش (لاصفنالا دعب) :م كلملا تابثإب يأ :ش (هتابثإب) :م ةرورضلا يأ :ش (تعفدنا دقو) :م ربخلمل ا

 ىلع يرتشملا عجري ال اذهلو :ش (هل دلولا نوكي الف) :م دلولاب قاحلإلا رهظي الف دلولا لاصفنا يأ

 مهمحر - خياشملا فالتخا ىلإ اذهب راشأ :ش (ليق مث) :م رارقإلاب قاقحتسالا دنع نمثلاب عئابلا

 ال مأًاعبت لخدي مألاب ءاضقلا يف دلولا نأ يف ةنيبلاب قاقحتسالا لصف يف - هللا

 يف كلملا رهظ ال هنأل مالل اعبت يأ :ش (اعبت مالاب ءاضقلا يف دلولا لخدي) :م مهضعب لاقف
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 -دمحم لاق ؛ دئاوزلاب ملعي مل اذإ يضاقلا نإف « لئاسملا ريشت هيلإو دلولاب ءاضقلا طرتشي : ليقو
 مكحلا تحت لخدي ال هريغ دي يف ناك اذإ دلولا اذكو « مكحلا يف دئاوزلا لخدت ال :- هللا همحر
 ‹ هل دبع ينإف ينرتشا : يرتشملل دبعلا لاق دقو رح وه اذإف ادبع ىرتشا نمو : لاق . اعبت مألاب
 يردي ال عئابلا ناك نإو ‹ ءيش دبعلا ىلع نكي مل ةفورعم ةبيغ اًبئاغ وأ ارضاح عئابلا ناك نإف
 هدجوف ةيدوبعلاب رقم ادبع نهترا نإو « عئابلا ىلع وه عجرو دبعلا ىلع يرتشملا عجر وه نيأ

 ؛ امهیف عجرب ال هنأ -فسوی يبأ نعو . لاح لک ىلع هيلع عجری مل ارح

 لصأ هنأل « ةدح ىلع :ش (دلولاب ءاضقلا طرتشي ليقو) :م دالوألا يف لخدي لصألا نم ةيراجل ا

 ىلإ يأ :ش (هيلإو) :م حصألا وهو ليق اذك مكحلا نم دب الف « مألا نع ًالصفنم هنوكل ءاضقلا موي

 مل اذإ يضاقلا نإف) :م هلوقب كلذ نيبو :ش (لئاسملا ريشت) :م دلولاب ءاضقلا طارتشا وهو لوقلا اذه

 . دئاوزلا فرعي ملو لصألاب يضاقلا ىضق اذإ ينعي :ش (دئاوزلاب ملعب

 مكحلا بجيف « لصألاب :ش (مكحلا يف دئاوزلا لخدت ال - هللا همحر - دمحم لاق) :م

 :م يضاقلا مكح يأ :ش (مكحلا تحت لخدي ال هريغ دي يف ناك اذإ دلولا اذكو) :م ًاضيأ دئاوزلاب

 مدحل دلولا يف ءاضقلا موي لصألا نم ةلصفنم اهنأل « مألل ةيعبتلا ثيح نم يأ :ش (اعبت مألاب)

 . بئاغلا ىلع ءاضق نوكي ذئنيح لحد اذإ هنأل « مألاب ءاضقلا يف بئاغلا دي يف ناك اذإ هلوخد

 اذإ ةملك :ش (رح وه اذإف دبع ىرتشا نمو) :م :اريغصلا عماجلا »يف دمحم يأ :ش (لاق) :م

 :يرتشملل) :م لاق دق دبعلا نأ لاحلاو يأ :ش (دبعلا لاق دقو) :م رح هنأ رهظف يأ « ةأجافملل

 هرمأي ملو دبع ينإ: عيبلا تقو لاق ول هنأل نيديقلا نيذهب ديق اغإ :ش (هل دبع ينإف ينرتشا
 مامإلا هركذ اذك « مهلوق يف نمشلاب هيلع عجري ال دبع ينإ : لقي ملو ينرتشا : لاق وأ ءارشلاب
 . هداز رهاوخ مالسإلا خيش ىلإ ًالاحم هعماج يف يشاترمتلا

 دبعلا ىلع نكي مل) :م هناكم يردي يأ :ش (ةفورعم ةبيغ ابئاغ وأ ًارضاح عئابلا ناك نإف) :م

 نإو) :م ًائيش هنم ذخأي مل دبعلاو « هنم درتسي نأ بجوف هلام ذخأ يذلا وه عئابلا نأل :ش (ءيش

 هرمأ ثيح هرغ هنأل « دبعلا ىلع نملاب :ش (دبعلا ىلع يرتشملا عجر وه نيأ يردي ال عئابلا ناك
 . هيلع ردق اذإ :ش (عئابلا ىلع) :م دبعلا يأ :ش (وه عجرو) :م هلام فلتأو ءارشلاب

 هنأب رقأ دق ًادبع لجر نهترا نإ ينعي :ش (ةيدوبعلاب ًارقم ًادبع نهترا نإو) :م هنع ىدأ هنأل

 مل يأ :ش (هيلع عجري مل) :م رح وهو دبعلا نهترلا دجوف يأ :ش (ًارح هدجوف) :م نهترملل دبع
 ةيأ ًابئاغ وأ ًارضاح نهارلا ناك ءاوس يأ :ش (لاح لك ىلع) :م ءيشب دبعلا ىلع نهترملا عجري

 . تناك ةبيغ

 عجريال نهترملاو عئابلا نم دحاو لك نإ يأ :ش (امهیف عجري ال هنآ فسوی يبآ نعو) :م
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 لاق اذإ امك راصف « اًبذاك رابخإلا الإ سيل دوجىملاو « ةلافكلاب وأ ةضواعملاب عوجرلا نأل

 يف عرش يرتشملا نأ امهلو . ةيناثلا ةلأسملا يهو « دبع ينإف ينهترا : دبعلا لاق وأ « كلذ يبنجألا

 ءارشلاب رمألاب دبعلا لعجيف ةيرحلا يف هل لوقلا ذإ « دبع ينإ هرارقإو هرمأ ىلع ادمتعم ءارشلا
 فرعي ال اميف الإ رذعت الو « ررغلاو ررضلل اًعفد عئابلا ىلع هعوجر رذعت دنع هل نمثلل اًنماض

 ‹ هبجوم وه امك ةمالسلل اتماض هب رمآلا لعجي نأ نكمأف ةضواعم دقع عيبلاو « هناكم

 وأ) م ةعيابملا يف :ض (ةضواعملاب) م نوکی اغإ :ش (عوجرلا نأل) :م نهرلاو عيبلا يف دبعلا ىلع

 رابخإلا الإ سيل دوجوملاو) :م امهنم دحاو دجوي ملو نمئلاب دبعلا ةلافكب وأ يأ :ش (ةلافكلاب

 . دبع هنأب :ش (ابذاک

 حرش يف ناخ يضاقب فورعملا يدنجزوألا دومحم نب روصنم نب نسحلا نيدلا رخف لاقو
 تحص عئابلا نع هسفن نمشب لفك اذإ دبعلا نأ ىلع ليلد ةلأسملا هذهو : «ريخصلا عماجلا»

 هنأل « رضح اذإ عئابلا ىلع دبعلا عجري مث هيلع عجري عئابلا نم هؤافيتسا رذعت اذإف «ةلافكلا

 هنإف هرتشا : لاق ناب :ش (كلذ يبنجألا لاق اذإ امك) :م اذه مكح :ش (راصف) :م هيلع ًانامض یدأ

 . رح وهف هارتشا اذإ ًارح رهظف دبع

 (ةيناثلا ةلأسملا يهو) :م ءيش هيلع هل سيل ارح رهظف :ش (دبع ينإف ينهترا :دبعلا لاق وأ) :م

 امهمحر - دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش (امهلو) :م ةيدوبعلاب ًارقم ًادبع نهترا نإو هلوق يهو :ش

 انأف ينرتشا : لاق ثيح دبعلا رمأ يأ :ش (هرمأ ىلع ًادمتعم ءارشلا يف عرش يرتشملا نأ) :م - هللا

 يأ :ش (ةيرحلا يف هل) :م لوقلا نأل يأ :ش (لوقلا ذإ « دبع ينإ) :م هلوقب :ش (هرارقإو) :م دبع

 : هلوقب يأ :ش (ءارشلاب رمالاب دبعلا لعجيف) :م ةيرحلا لصألا ذإ « لصألاب كسمتم هنأل دبعلل

 :م يرتشملا عوجر يأ :ش (هعوجر رذعت دنع) :م يرتشملل يأ :ش (هل نمشلل ًانماض) :م ينرتشا

 . هتهج نم رورغلا لجألو يأ :ش (ررغلاو) :م يرتشملا نع :ش (ررضلل ًاعفد عئابلا ىلع)

 ررضلل ًاعفد نامضلل ًاببس لعجي ضوعلا ةمالس يضتقت يتلا تاضواعملا يف رورغلاو

 ال يذلا يف الإ عوجرلا يف رذعي ال يآ :ش (هناكم فرعي ال اميف الإ رذعت الو) :م ناكمإلا ردقب

 . هيلع ةردقلا مدعل هناكم فرعي

 يف نهرلاو عيبلا نيب متقرف فيك فسوي يبأ ةهج نم لاقي امع باوج هنأك :ش (عيبلاو) :م

 نكمأف) :م ةمالسلا اهب دبعلا قحتسي :ش (ةضواعم دقع) :م عيبلاو هلوقب باجأف ؟همدعو عوجرلا

 م يرتشملل عيبملا ةمالس يآ :ش (ةمالسلل انماض هب) :م لعافلا مسا نزو ىلع :ش (رمآلا لعجي نأ

 . يرتشملل عيبملا ةمالس هبجوم نأل « عيبلا بجوم يأ :ش (هبجوم وه امك)
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 لدبب نهرلا زوجي ىتح هقح نيع ءافيتسال ةقيثو وه لب « ةضواعمب سيل هنإف ؛ نهرلا فالخب
 فالخبو . ةمالسلل اًتماض هب رمآلا لعجي الف « لادبتسالا ةمرح عم هيف ملسملاو « فرصلا

 دق ينإف اذه يدبع اوعياب ىلوملا لوق انتلأسم ريظنو .رورغلا ققحتي الف هلوقب ًابعي ال هنأل يبنجألا
 لاكشإ برض ةلأسملا عضو يف مث . هتميقب هيلع نوعجربي مهنإف قاقحسضسالا رهظ مث « هل تنذأ

 ‹ ىوعدلا دسفي ضقانتلاو « هدنع دبعلا ةيرح يف طرش ىوعدلا نأل ؛ ةفينح يبأ لوق ىلع

 ةمرح عم هيف ملسم لاو فرصلا لدبب نهرلا زوجي ىتح) :م ضوع ريغ نم :ش (هقح نوع ءافيتسال
 ملسلا لام سأرب الادبتسا ناكل ةضواعم ناك ولو . ءافيتسالا عقي كله اذإ ىتح :ش (لادبتسالا

 الف ‹ ةضواعملا دقع يف ًارورغ اذه نكي ملف فرصلا لدب يف اذكو « مارح وهو هيف ملسملاب وأ

 اذه كلس هل: لاقف قيرطلا نمأ نع هريغ لجر لأس ول :انلقاذهلو « نامضلل ًاببس ضهتني

 سيل اميف رورغ هنأل « ءيشب ربخملا نمضي ال هلاومأ صوصللا بلسف هكلسف نمآ هنإف قيرطلا

 . ةضواعمب

 الف) :م ًاضيأ نمضي ال هفالخب رهظ مث لكأف مومسم ريغ هنإف ماعطلا اذه لك : لاق ول اذكو

 بجي الف :ش (ةمالسلل ًانماض) :م هب رمآلا لعجي مل ةضواعم نكي مل اذإ ينعي :ش (هب رمآلا لعجي

 . ءيش هيلع

 هنوكب يبنجألا رابخإ ينعي « نهرلا فالخب : هلوق ىلع فطع :ش (يبنجألا فالخبو) :م

 :ش (هلوقب) :م يلابي ال يأ :ش (ابعي ال) :م يبنجألا نأل يأ :ش (هنأل) :م عيبلا ىلإ يضفي ال ًادبع

 لعج ضوعلا ةمالس يضتقت يتلا تاضواعملا يف رورغلا نأ يهو :ش (انتلأسم ريظنو) :م

 تنذأ دق ينإف اذه يدبع اوعياب) :م قوسلا لهأ نم سانلل :ش (ىلوملا لوق) :م ريظن نامضلل ًاًببس

 :م رح هنأ رهظ مث يأ :ش (قاقحتسالا رهظ مث) :م نويد هقحلو هوعيابف « ةراجتلا يف :ش (هل

 :ش (هتميقب) :م مهنويدب ىلوملا ىلع يأ :ش (هيلع نوعجري) :م هوعياب نيذلا نإف يأ :ش (مهنإف)

 ىلع لاکشإ برض) :م رح وه اذٳف هلوقب :ش (ةلأسملا عضو يف مث) :م رورغلا مكحب هتميق ردقب يأ

 . ةفينح يبأ دنع يأ :ش (هدنع دبعلا ةيرح يف طرش ىوعدلا نأل ؛ ةفينح يبأ لوق

 تبثت فیکف :ش (یوعدلا دسفي ضقانتلاو) :م ضقانتم دبع انأ :هلوقدعبرحانأ :هلوقو

 . ةيرحلا

 . نیباوجب هنع اوباجأو



 . مألا جرف ميرحت هنمضتل هدنع طرشب سيل اهيف ىوعدلاف لصألا ةيرح يف عضولا ناك نإ :ليقو
 ضقانتلاف قاتعإلا يف عضولا ناك نإو « قولعلا ءافخل عنام ريغ ضقانتلا نكل « طرش وه : ليقو

 بتاكملاو علخلا لبق ثالثلا تاقلطلا ىلع ةنيبلا ميقت ةعلتخملاك راصف « هب ىلوملا دادبتسال عني ال

 يذلا هحلاصف « الوهجم اًقح هانعم راد ىف اًقح ىعدا نمو : لاق . ةباتكلا لبق قاتعإلا ىلع اهميقي

 اعارذ الإ رادلا تقحتساف مهرد ةئام ىلع هدي يف

 لوبقلف :ش (لصألا ةيرح يف عضولا ناك نإ : ليقو) :م هلوقب لوألا باوحجلا ىلإ فنصملا راش

 ىلع ةداهشلا لوبقل ىوعدلا طارتشا مدع وهو « خياشملا ةماع هلاق ام امهدحأ : ناهجو ةنيبلا

 هنمضتل) :م ةفينح يبأ دنع يأ :ش (هدنع طرشب سيل اهيف ىوعدلاف) :م هلوق ىنعم وهو لصأللا ةيرح

 ىلإ عجارلاريمضلا ركذو ‹ لصألا ةيرح ىوعد يأ « ىوعدلا نمضتل يأ :ش (مألا جرف ميرحت

 . ءاعدالا ىنعم ىلع ىوعدلا

 ءاعدالا ليوأت ىلع طرش ىوعدلا يأ :ش (طرش وه ليقو) :م هلوقب يناثلا هجولا ىلإ راشأو

 لاح يأ :ش (قولعلا ءافخل عنام ريغ) :م هنإف « ىوعدلا ةحص عني ملانه :ش (ضقانتلا نكل) :م

 (قاتعإلا يف عضولا ناك نإو) :م هلوقو « وفعم ضقانتلاف ءافخلا ىلع هانبم ناك ام لكو « قولعلا

 ىوعدلا يف :ش (ضقانتلاف) :م ضراع قاتعب ةيرحلا هب دارملا ناك نإ هنأ دارأ يناثلا باوجلا وه :ش

 . ءافخلا هيف يرجي رمأ هنأل « قتعملا يف ىوعدلا ةحص :ش (عنمي ال) :م

 دعب ملعي مث هقاتعإ دبعلا ملعي ال اج رف « قاتعإلاب ىلوملا درفتل يأ :ش (هب ىلوملا دادبتسال) :م

 تاقلطلا ىلع ةنيبلا ميقت) :م تعلتخا يتلا ةأرملاك يأ :ش (ةعلتخملاك) :م اذه :ش (راصف) :م كلذ

 ديق انإو « هب هدادبتسال ةقيلطت يف ءافخلل تضقانت نإو اهنم كلذ لبقي هنإف :ش (علخلا لبق ثالثلا

 ةأرملا هتتبثأ دق يذلا قالطلا دعب اهجوزت دق هنأ ةنيب جوزلا ميقي نأ نكي اهءارو اميف نأل ثالثلاب

 . نيموي وأ موي لبق

 لبق قاتعإلا ىلع) :م ةنيبلا ميقي يأ :ش (اهميقي بتاكماو) :م كلذ هنكيي الف ثالثلا يف امأو

 علخلا لدب نادرتسي بتاكملاو ةأرملا مث « ريرحتلاب هديس دادبتسال هنم لبقت اهنإف :ش (ةباتكلا
 . هايعدا ام ىلع ةنيبلا امهتماقإ دعب ةباتكلاو

 هملع عم عيبلا دعب لاق مث تكاس وهوًامالغ عاب لجر : «سانجألا» يف يفطانلا لاقو

 مق : عيبلا دعب هل ليقو : «يواحطلا رصتخم ٠يف دازو « دبع وهو هلوق لبقيال رح انأ : عيبلاب

 . قرلاب هنم رارقإ كاذف ماقف كالوم عم

 (الوهجم اقح هانعم راد يف اقح یعدا نمو) :م : «ريخصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش (لاق) :م

 (اهنم اعارذ الإ رادلا تقحتساف « مهرد ةئام ىلع هدي يف وه يذلا هحلاصف) :م هيلع ىعدملا ركنأف :ش
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 هح لاصف اهلك اهاعدا نإو . يقابلا اذه يف : ياوعد لوقي نأ يعدملل نأل ؛ ءيشب عجري مل اهنم

 هلدبب عوجرلا بجوف نكمم ريغ قيفوتلا نأل ؛ هباسحب عجر ءيش اهنم قحتساف مهرد ةئام ىلع
 نأل ؛ زئاج مولعم ىلع لوهجلملا نع حلصلا نأ ىلع ةلأسملا تلدو « لدبملا ةمالس تاوف دنع

 ةعزانملا ىلإ ىضفت ال طقسي اميف ةلاهجلا

 نأل) :م يعدملا ىلع هيلع ىعدملا عجري مل يأ :ش (ءيشب عجري مل) :م اهنم عارذ عضوم يأ :ش

 . كشلاب عوجرلا قح تبثيالف :ش (يقابلا اذه يف ياوعد لوقي نآ يعدملل

 عجر ءيش اهنم قحتساف مهرد ةئام ىلع هحل اصف) :م رادلا لك يأ :ش (اهلک اهاعدا نإو) :م

 رادلا ضعب قحتساف كلذ ىلع حلاصف رادلا لك ىعدا هنأل :ش (نكمب ريغ قيفوتلا نأل ؛ هباسحب

 ضعب قحتسا املف « لدبملا ءازجأ ىلع مسقي لدبلا نأل «رادلا لك نع الدب تعقو تناك ةئاملاو

 هنأل :ش (لدبملا ةمالس تاوف دنع) :م هتصحب يأ :ش (هلدبب عوجرلا بجوف) :م عوجرلا نيعت لدبملا

 . قح ريغب لدبلا نم ردقلا كلذ ذخأ

 « زئاج مولعم ىلع لوهجملا نع حلصلا نأ ىلع ةلأسملا تلدو) :م - هللا همحر - فنصملا لاقو

 تسيل ىوعدلا ةحص نأ ىلع اضيأ ةلأسملا تلدو :ش (ةعزانملا ىلإ يضفت ال طقسي اميف ةلاهجلا نأل

 ىلع ةنيبلا لبقت ال اذهلو « ةلاهجلل حصت ال رادلا يف قحلا ىوعد نأل « حلصلا ةحصل طرشب

 نع رارقإلاو « ةنيبلا لبقتو ىوعدلا حصت ذئنيحف قحلاب هيلع ىعدملا رارقإ ىعدا اذإ الإ كلذ
 . اندنع زئاج لوهجلملا
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 يلوضفلا جيب يف لصف
 لاقو . خسف ءاش نإو عيبلا زاجأ ءاش نإ رايخلاب كلاملاف هرمأ ريغب هريغ كلم عاب نمو : لاق
 الو ادقف دقو « كلاما نذإب وأ كلملاب اهنأل؛ ةيعرش ةيالو نع ردصي مل هنأل دقعني ال :يعفاشلا

 . ةيعرشلا ةردقلاب الإ داقعنا

 ينعي ‹ لضفلا عمج لوضفلا ىلإ ةبسن وهو يلوضفلا عيب مكح نايب يف لصف اذه يأ :ش

 ًانسو لضف الب لوضف ليق ىتح « هيف ريخ ال ام ىلع هعمج بلغ دقو « برغم لا يفو . ةدايزلا

 يف وهو يلوضف هينعي ال اب لغتشي نمل : ليق مث ضرع الب اضرعو لوط الب ًالوطو نس الب
 . همالك ىهتنا « أطح ءافلا حتفبو ليكوب سيل نم ءاهقفلا حالطصا

 ملو عيبي وأ جوزي يبنجألاك يعرش نذإ الب ريغلا قح يف فرصتي نم يلوضفلا : ليقو
 راصف « ىنعملا اذهب ملعلاك ةبلغلاب راص هنأل سايقلا وه ناك نإو « دحاولا ىلإ ةبسنلا يف دري

 عيب نأل « ةرهاظ قاقحتسالا بابب لصفلا اذه ةبسانم : لمكألا لاقو . يبارعألاو يراصنألاك

 نمو . يكلماذه :ىوعدلا دنع لوقي قحتسملا نأل « قاقحتسالا روص نم ةروص يلوضفلا

 . يلوضفلا عيب نرع وهف ينذإ ريغب كعاب انإف كعاب

 اذه يف لخاد لصفلا اذه : لاقي امنإو « قاقحتسالا بابب لصفلا اذه ةبسانم لاقي ال : تلق

 نولوقي باب بيقع رثكأ وأ نيلصف وأ الصف اوركذ اذإ نيفنصملا دنع بابلا نأل « هلبق يذلا بابلا

 . مهفاف هجو لک نم هيف لخادب سیل هنأل رکذلاب هنودرفی اغنإو « هلبق يذلا بابلا يف لخاد اذه

 نإ رايخلاب كلام اف هرمأ ريغب هريغ كلم عاب نمو) :م - هللا همحر - يرودقلا يآ :ش (لاق) :م

 (دقعني ال يعفاشلا لاقو) م ةياور ىف دمحأو كلام لاق هبو :ش ( خسف ءاش نإو « عيبلا زاجأ ءاش

 لاق هبو « ديدجلا يف ةلطاب اهلك يلوضفلا تافرصت هدنعو ًالصأ دقعني ال يلوضفلا عيب يأ :ش

 نع ردصي مل) :م هريغ كلم عيب نأل يأ :ش (هنأل) :م انبهذمك ميدقلا يفو ‹ ةياور يف : دمحأ

 ءاوس « ديلا درجمب تبلت اهنإف « ةيسحل ا ةيالولا نع هب زرتحا : يكاكلا لاق :ش (ةيعرش ةيالو

 . ال وأ ًاقح ديلا تناك

 ةيالو هل سيل لحم ىلإ فرصتلا فاضأ هنأ ةيعرش ةيالو نع ردصي مل ينعي : هريغ لاقو

 وأ) :م تافرصتلل قلطملا :ش (كلملاب) م تبثت ةيعرشلا ةيالولا نأل يآ :ش (اهنأل) :م وغليف هيلع

 كلما قف دقق يأ « لوهجملا ةغيص ىلع :ش (ادقف دقو) :م فرصتلا ةيالو هل يذلا :ش (كلاملا نذإب

 تمدع دقو ةيعرشلا ةيالولاب يأ :ش (ةيعرشلا ةردقلاب الإ داقعنا الو) م ادجوي مل ينعي « كلام او

 . ١ كدنع سيل ام عبت ال ١ : مازح نب ميكحل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو ¢
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 هيف ررض ال ذإ هداقعناب لوقلا بجوف « هلحم ىف هلهأ نم ردص دقو كيلت فرصت هنأ انلو

 عفن هيفو ‹ هريغو نمثلا رارقو يرتشملا بلط ةنؤم يفكي ثيح هعفن هيف لب « هرييخت عم كلاملل

 ‹ هوجولا هذهل ًاليصحت ةيعرشلا ةردقلا تبثف يرتشملا عفن هيفو « ءاغلإلا نع همالك نوصل دقاعلا

 يف نذأي لقاعلا نأل ؛ ةلالد تباث نذإلا نأو فيك

 ماعلا ةفاضإ ليبق نم هيف هنأ الإ :ش (كيلمت فرصت) :م يلوضفلا عيب نأ يأ :ش (هنأ انلو) :م

 نأل « كيلمت لقي ملو كيلمت فرصت لاق اغنإو « كلذ يف عازن الف « هقفلا ملعك صاحلا ىلإ
 وهو لام لام كيلمت عيبملا نوك نألف كيلمت فرصت هنوك امأو « فرصتيال كلاملا ريغ نم كيلمتلا

 . كلملل لباق لحم يف ًاكيلمت هعاقيإ دصق

 فرصتلا ديقو : يكاكلا لاقو . كلاما ررضتي الئل ةزاجإلا لبق لاحلا يف ذفني ال نكلو

 يبصلا نم لام ريخغب وأ لاب قاتعلاو قالطلاك طاقسإ وه فرصت نعآزارتحا كيلمتلاب

 .نونجملاو

 امهسفن ةزاجإ ىلع الو يلولا ةزاجإ ىلع فقوتت الو حصت ال امهنم تافرصتلا هذه نإف

 هذه نإف « هتمأ جوز وأ ةأرما جوزت وأ ًائيش يبصلا ىرتشا اذإ ام فالخب « ةقافإلاو غولبلا دعب

 ريغب غولبلا سفنب زوجي الو « غولبلا دعب هسفن ةزاجإ وأ يلولا ةزاجإ ىلع فقوتت هنم تافرصتلا

 . هدعب ةزاجإ

 ًاغلاب القاع هنوك وهو :ش (هلهأ نم) :م ردص دق دقعلا اذه نأ لاحلاو يأ :ش (ردص دقو) :م

 ررض ال ذإ « هداقعناب لوقلا بجوف) :م ًاموقتم الام هنوك وهو دقعلا لحم يف يأ :ش (هلحم يف) :م

 :م خسفلاو ةزاجإلا نيب ًاريخم هنوك عم يأ :ش (هرييخت عم كلاملل) :م دقعلا اذه يف يأ :ش (هيف

 يرتشملا بلط ةنؤم يفكي ثيح) :م كلاملل عفن يأ :ش (هعفن) :م دقعلا اذه يف يأ :ش (هيف لب)»

 اذه يف يأ :ش (هيفو) :م كلاملا ىلإ عجرت ال اهنإف « دبعلا قوقح وهو :ش (هريغو نمثلا رارقو

 عفنلا الولو ًاعئاط هيلع مدقأ هنأل :ش (يرتشملا عفن هيفو ءاغلإلا نع همالك نوصل دقاعلا عفن) :م دقعلا

 . دقعلا هب دقعني يذلا فرصتلا وهو :ش (ةيعرشلا ةردقلا تبثف) :م مدقأال

 ًاليصحت) :م ةيعرشلا ةردقلاب الإ داقعنا الو : هنع هللا يضر- يعفاشلا لوق نع باوج اذهو

 نمثلا رارقو يرتشملا بلط ةنؤم ةيافك يهو « هوجولا هذه ليصحت لجأل يأ :ش (هوجولا هذهل

 . ءاغلإلا نع امهمالك نوصل نيدقاعلا عفنو

 نأل - هنع هللا يضر - يعفاشلا لوق نع باوج اذهف :ش (ةلالد تباث نذإلا نأو فيك) :م

 كلاملا نم نذإلا مدعل يلوضفلا عيب دقعني ال فيك لاقف نذإلا دقف دقو كلاما نذإب ةيعرشلا ةيالولا

 يف نذأي لقاعلا نأل) :م عفنلا ىلع هلامتشال دقعلا داقعنا قح يف يأ « ةلالد تباث نذإلا نأ لاحلاو
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 . عفانلا فرصتلا

 ملو نذإلاب وأ كلملاب ةردقلا لاقي امع باوج هرخآ ىلإ ال فيكو : هلوق ليقو :ش (عفانلا فرصتلا

 . هرخآ ىلإ ال فيكو : هلوقب ًاركنم كلذ نع باجأف « دجوي
 يغبنيف « ةلالد اققحتم كلاما نم اضرلا نوكي عفان وه اميف ةلالد ًاتباث نذإلا ناك ول :ليق نإف

 . رايخلا هل تبثي ال نأ

 يف هجو نم تيثيف عفن داقعنالا يفو « راض وه اميف ال عفان وه اميف ةلالد تباث نذإلا : انلق

 . ريخي كلذلف هقح يف نذإلا تبثي الف ررض هرايتخا ريغب هداقعنا

 هيهن وهو -هنع هللا يضر- يعفاشلا هب لدتسا يذلا مازح نب ميكح ثيدح نع باوحلاو

 هعيبي ناك هنأ هنع يهنلا داسف بجوي يهنلا قلطم نأل هدنع سيل ام عيب نع مالسلاو ةالصلا هيلع

 . دقعلا كلذ مكحب هميلست ديزيو هيرتشي مث

 يدنع تسيل ةعلس ينم بلطيف ينيتأي لجرلا نإ ةي هللا لوسر اي : لاق هنأ هيلع ليلدلاو

 سيل ام عبت ال» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « اهملسأف اهيرتشأف قوسلا لخدأ مث هنم اهعيبأف

 . (كرنع

 هريغو «رارسألاك» مهبتك يف انباحصأ ىور ام انلو :انباحصأ لالدتسا يف يزارتألا لاقو

 عابف « نیتاش یرتشاف « ةيحضأ هب يرتشي ًارانيد هل ىطعأ ايب يبنلا نأ يقرابلا ةورع ثيدح يف

 هللا كراب» : ةي لاقف كلذب هربخأو « ةا يبنلا ىلإ رخآلا رانيدلاو ةاشلاب ءاجو رانيدب امهادحإ

 ةالصلا هيلع هل ىرتشا ام عاب دقف «هب قدصتف رانيدلا امأو اهب حضف ةاشلا امأف ٠ كتقفص يف

 ةورع نإو ثيدحلا بتك يفو :لاق مث « هعيب مالسلاو ةالصلا هيلع زاجأو . هرمآ ريغب مالسلاو

 . نينئالا نع ثيدحلا ىور ينعي مازح نب ميكحو يقرابلا

 نابح انث يمرادلا ديعس نب دمحأ انثدح : يذمرتلا هاورف يقرابلا ةورع ثيدح امأ : تلق

 ةا هللا لوسر يلإ عفد لاق يقرابلا ةورع نع ديبل يبأ نع رحلا نب ريبزلا انث ىسوم نب نوراه انث

 ىلإ رانيدلاو ةاشلاب تئجو رانيدب امهدحأ تعبف « نيتاش هل تیرتشاف ةاش هل يرتشأل ًارانید
 دعب جرخي ناكف «« كنيي ةقفص يف كل هللا كراب »: لاقف هرمأ نم ناك ام هل ركذف ةي يبنلا

 ةجام نبا هجرخأو . ًالام ةفوكلا لهأ رثكأ نم ناكف ميظعلا حبرلا حبريف ةفوكلا ةسانك ىلإ كلذ

 . ديعس نب دمحأ نع

 شایع نب رکب وبآ انثدح بیرک وہآ انثدح ًاضیأ يذمرتلا هاورف مازح نب ميكح ثيدح امأو

 نب ميکح ثعب ه5 هللا لوسر نا مازح نب ميکح نع تباث يبا نب بيبح نع نيصح يبا نع

 ءاجف اهناكم ىرخأ ىرتشاف ًارانيد اهيف حبرف ةيحضأ ىرتشاف لاق رانيدب ةيحضأ هل يرتشي مازح
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 ءدقعلا ىف فرصت ةزاجإلا نأل ؛ امهلاحب نادقاعتملاو ايقاب هيلع دوقعملا ناك اذإ ةزاجإلا هلو : لاق
 ةنامأ هل اك ولم نمتلا ناك كلاما زاجأ اذإو « هيلع دوقعملاو نيدقاعلا مايقب كلذو همايق نم دبالف

 ةقباسلا ةلاكولا ةلزنمب ةقحاللا ةزاجإلا نأل ؛ ليكولا ةلزنمب هدي يف

 . «رانيدلاب قدصتو ةاشلاب حض» : لاقف ةا هللا لوسر ىلإ رانيدلاو ةيحضألاب

 ‹ امهنع تكسي مل نيثيدحلا يذمرتلا ج -رخأالو . ريثک نب دمحم نع ًاضيأ دواد وبأ هاورو

 يفو « ةزامل همسا ديبل وب أو« مازح نب ميکح نم يدنع عمسي مل تباث نب بيبحو ¡ : لاق لب

 . مهبم دواد يب دانسإ

 . لوهجم هدانسإ يف وأ عطقنم امإ هنأل حصي ال ميكح ثيدح : ليقو

 نبا لاسقو « دواد يبأ دانسإ يف لوهجملاو يذم رستلا دانسإ يف عاطقنألا : تلق
 . حيحص ةورع ثيدح : يبرعلا

 ةورع نع يجلا ينثدح ةدقرف نع بيبش نع ىور هنإف دواد يبأ دانسإ يف يذلا ماهبإلا امأو
 . ثيدحلا ىقرابلا

 يف عقوو ءةجحلا هب مقت مل ةاورلا نم اذه هليبس ناك امو هوثدح يحلا ينعي : يباطخلا لاقو

 تيد نم ًاضيأ يورو « يقرابلا ورع نع هموق نم هعمسي ةدقرف نع بیش نع يخرکلا ةياور

 هيف ام دانسإلا اذهو « ثيدحلا ىقرابلا ةورع نع نسحلا انربخأ : لاق ةدقرف نب بيبش نع نايفس
 . يبرعلا نبا هلاق امك حيحص وهو ماهبإ

 دقع يذلا عيبلا ةزاجإ كلامللو يأ :ش (ةزاجإلا هلو) :م : يرودقلا يآ :ش (لاق) :م

 نم دب الف دقعلا يف فرصت ةزاجإلا نأل ؛ امهلاحب نادقاعتملاو ًايقاب هيلع دوقعملا ناك اذإ) :م يلوضفلا
 امک :ش (هيلع دوقعملاو نيدقاعلا مايقب) م دقعلا مايق يآ :ش (كلذو) :م دقعلا مايق نم يأ :ش (همایق

 لج ر جوز ول تح حاګنلا يف الا ا ي ل ةزاجإلا ةحصل طرشي اعإ يلوضشلا اغير ءاختإلا يأ

 ر للا سسر - ٠ شو سالا رصف يش الك ءةريفسملا حات علقت ال بألا تو نأ

 :ش (هدي يف ةنامأ) :م كلاملل يأ :ش (هل اک ولم نمثلا ناک) :م عيبلا :ش (كلاملا زاجأ اذإو) : ۴

 نأل) :م هدي يف ةنامأ هنإف نمشلا ضبقر عاب اذإ عيبلاب :ش (ليك ولا ةلزنمب) :م يلوضفلا دي يف يأ

 يح نم کوب عی یف :ش (ةقباسلا ةلاكولا ةلزنم) ۲ يرض عب يئ سش ةفحاللا ةا

 يلا للي عيا كلالا زاجأ مث عاب اذإ يلرضشلا ىم يرتشلا نإق « كلك سيل : تلق نان
 . يناثلا عيبلا لطبي ال ليكولا نم ردص لوألا عيبلا ناك ولو « يناثلا
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 هنأل ؛ حاكنلا يف يلوضفلا فالخب « هسفن نع قوقحلل اًعفد ةزاجإلا لبق خسفي نأ يلوضفللو

 ضرعلا ناك اذإ ةزاجإلا حصت اغإ اًتيعم اًضرع ناك نإف « اًنيد نمثلا ناك اذإ اذه « ضحم ريعم

 ‹ اضبأ ايقاب

 لوألا يرتشملل تابلا كلم ا ًارط دقو « هلطبأ فوقوم كلم ىلع ًارط اذإ تابلا كلاملا : تلق

 ىلوملا تامف اهالوم نذإ ريغب ةمأ جوزت هريظنو « يناثلا يرتشملل ناك يذلا فوقوملا كلملا لطبأف

 تاب كلماهيف ثراولا كلمو « فوقوم ةمألل جوزتلا كلم نأل « تراولا ةزاجإب دقعني ال هنإف

 . تابلا كلملا كلذ نآرطب فوقوملا كلملا لطبيف

 نع قوقحلل ًاعفد) :م عيبلا كلاما ةزاجإ لبق يأ :ش (ةزاجإلا لبق خسفي نأ يلوضفللو) م

 هيلإ قوقحلا عوجر يف هتلزنب ريصي ةزاجإلاب ام وهو ليكولا ىلإ عجرت قوقحلا نأ امل :ش (هسفن
 لوقلا يف : ليق نإف . هخسفي نأ يرتشملل كلذكو « هسفن نع ررضلا عفدل هخسفي نأ هلف

 . خسفلاب كلذ توفيف عفن هيف كلاملل نأ انركذ امك كلاملل ررض ةزاجإللا لبق هخسف زاوجب

 . ربتعي الف هسفن نع ررضلا عفد نمض يف لصحي كلاملل ررض : انلق

 وأ هل فوقوملا ةزاجإ لبق هخسفي نأ هل زوجي ال ثيح :ش (حاكنلا يف يلوضفلا فالخب) :م

 راصف هرمأ ىهتنا ريعأ امل هنإف « ريفسو :ش (ضحم ريعم هنأل) :م هيلإ عجرت ال قوقحلا نأل هخسف

 عجرت قوقحلا نأ انركذ امل عيبلاب هرمأ ىنثي ال هنأل « عيبلا يف يلوضفلا فالخب « يبنجألا ةلزنم

 . هيلإ

 خسفلا ناك اذإ اذه - هللا همحر - «ةياهنلا» بحاص ةمالعلا يخيش لاق : يكاكلا لاقو

 اهتخأ جوز ةزاجإ ليقف اهاضرب ةأرما يلوضفلا جوزتي نأب لعفلاب خسفلا ناك اذإ امأ « لوقلاب

 انلق ام يأ :ش ( اذه) :م «ينيشورتسإلا» لوضفلا يف هركذ اذك « لوألا حاكنلل ًاضقن كلذ ناك

 ريناندلاو مهاردلاك يلوضفلا عيب يف :ش (انيد نمثلا ناك اذإ) :م هيلع دوقعملاو نيدقاعتملا مايق نم

 . هنيع ريب ةمذلا يف فوصوملا ينزولاو يليكلاو سولفلاو

 حصت اغنإ) :م دقعلا يف نيع :ش (انيعم) :م نييعتلاب نيعي ام يآ :ش (اضرع ناك نإف) :م

 كلاملاو يرتشملاو عئابلا طرتشي ءايشأ ةسمخ مايق انه اهف :ش (اضيأ ًايقاب ضرعلا ناك اذإ ةزاجإلا

 ‹ طقف ةروكذملا ةسمخلا نم ةعبرألا مايق طرتشي اتيد نمثلا ناك اذإ اميف ضرعلا كلذ مايقو عيبملاو

 سيل عئابلا دي يف نملا مايق لوألا لصفلا يفو . طرشب سيلاميف ضرعلا وهو سماخلاو

 خسفنا هخسفو عيبلا كلاما زجي مل ولو « عيبلا زاج ةعبرألا مايق دعب كلاملا زاجأ نإف « طرشب

 لبق كلاملا تام ول و« هدقن ناك نإ عئابلا ىلع نمثلاب يرتشملا عجريو عيبملا درتسي نأ هلو « عيبلا
 . عيبلا خسفنا ةزاجإلا
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 لثم هيلعو « يلوضفلل اكولمع نمثلا ضرع نوكي ىتح « دقع ةزاجإ ال دقن ةزاجإ ةزاجإلا مث
 ىلع فقوتي ال ءارشلاو « هجو نم ءارش هنأل « اًيلثم نكي مل نإ هتميق وأ ايلثم ناك نإ عيبملا
 ثروملا ةزاجإ ىلع فقوت هنأل ؛ نيلصفلا يف ثراولا ةزاجإب ذفني ال كلاملا كله ولو . ةزاجإلا

 ‹ هريغ ةزاجإب زوحي الف هسفنل

 ةزاجإ) :م اضرع نمثلا ناك اذإ اميف ينعي ةضياقملا عيب يف ةزاجإلا يأ :ش (ةزاجإلا مث) :م

 . هل اكلم ريصيف « يلوضفلا ىلع ذفني لب فقوتي ال

 لام نم نمشلا يلوضفلا دقني نأ يف ةزاجإلا ريثأت نوكيف هيلإ كلملا لقتني ال كلاملا ةزاجإبو

 . زيجملا

 نالف دبع يل رتشا : لاق ول امك هل ًامكح حصيف ءارشلا نمض يف لصح ضارقتسا اذهو
 هيلع بجيف هدبعل ضرقتسملاك راص هنأل « رومأملا دبع ةميق رمآلا ىلعو زاج هارتشاف اذه كدبعب

 نمثلا ضرع نوكي ىتح) :م دقن هنأل :ش (دقع ةزاجإ ال) :م نكي مل نإ هتميقو ًايلثم ناك نإ هلثم

 ًايلثم ناك نإ عيبا لثم) :م يلوضفلا ىلع يأ :ش (هیلعو) :م نآلا هانرکذ امک :ش (يلوضفلل اک ولم

 :م ةضياقم عيب هنأل :ش (هجو نم ءارش) :م ضرعلاب عيبلا نأل يأ :ش (هنأل ًايلثم نكي مل نإ هتميق وأ

 تافرصتلا يف لصألا نأل « هل ىرتشا نم ةزاجإ ىلع يأ :ش (ةزاجإلا ىلع فقوتي ال ءارشلاو)

 . هسفن ىلع ًافقاو نوكي نأ ناسنإلا فرصت يف لصألا نألو « ةرورضلل فقوتلاو ذافنلا

 ال عيبلاب هلكو لكوملا نأل « ضرعلاب ليكولا عاب اذإ دقعلا حص امل كلذك ناك ول : تلق نإف

 . ءارشلاب

 «كلذب ملاع لكوملاو « نيعلاو نيدلاب نوكي عيبلاو « قلطم عيبلاب ليكوتلا نأل حص : تلق

 كله ولو) :م . عاب قيرط يأب زوجيف . تئش قيرط يأب هعب : لاق هنأك راص ةلاكولا قلطأ املف

 نمثلا ناك اذإ اميف يأ :ش (نيلصفلا يف) :م كلاملا ثراو يأ :ش (ثراولا ةزاجإب ذفني ال كلاما

 . ًانيد وأ اضرع

 . يلوضفلا قح يف ءارشلا ذفني نأ يغبني ناكف يرتشم يناثلا لصفلا يف وه : تلق نإف

 . ةزاجإلا لبق كلاملا تام دقو ريخلا كلم هنأل « نمثلا ميلست نع هزجعل ذفني ال : تلق

 (هريغ ةزاجإب زوجي الف هسفنل ثروملا ةزاجإ ىلع فقوت) :م يلوضفلا عيب نأل يأ :ش (هنأل) :م

 ال هنأل لقنلا لمتحي ال رايتخالاو ىلوضفلا هرشاب يذلا دقعلا رايتخا نع ةرابع ةزاجإلا نأل :ش

 . ضارعألا يف روصتي



 ءالوأ - هللا همحر - فسوي يبأ لوق يف عيبلا زاج عيبملا لاح ملعب ملو هتايح يف كلاما زاجأ ولو

 ملعي یتح حصب ال : لاقو فسوي وبآ عجر مث ‹ هؤاقب لصألا نأل - هللا همحر - دمحم لوق وهو

 بصغ نمو : لاق . كشلا عم تبثي الف ةزاجإلا طرش يف عقو كشلا نأل ؛ ةزاجإلا دنع همايق

 يبأ دنع اذهو « اًتاسحتسا ؛ زئاج قتعلاف « عيبلا ىلوملا زاجأ مث « يرتشملا هقتعأو هعابف ادبع

 نودب قتع ال هنأل ؛ زوجي ال : - هللا همحر - دمحم لاقو .- هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح

 ال اميف قتع ال » : مالسلا هيلع لاق . كلملا

 ثراولا ةزاجإب دقعني هنإف ىلوملا تام مث اهالوم نذإ ريخب تجوزت ةمأب لكشي : تلق نإف

 .اهؤطو هل لحي ملاذإ

 ‹ ةيمدآلا صاوخ نم وه اميف ةيرحلا لصأ ىلع ةيقاب اهنأل اهتيلهأب فرصتت ةمألا : تلق

 ‹ ثروملاك كلام ثراولاو ررضتي اليك كلاملا ةزاجإ ىلع فقوتي اغنإو . اهصاوخ نم حاكنلاو

 . فوقوملا كلملا لطبيل تاب كلم هل تبثي ملو

 قاب ريغ وأ قاب ينعي :ش (عيبملا لاح ملعي ملو) :م تام مث :ش (هتايح يف كلاما زاجأ ولو) :م

 لصألا نأل - هللا همحر - دمحم لوق وهو ءألوأ- هللا همحر - فسوي يبأ لوق يف عيبلا زاج) م

 طرش يف عقو كشلا نأل ؛ ةزاجإلا دنع همايق ملعي ىتح حصب ال : لاقو فسوب وبأ عجر مث « هؤاقب

 . :ش (كشلا عم تبثي الف) :م ىمسملا ءاقب وهو :ش (ةزاجإلا

 . انه دوجولا بناج حجرت دقو نيفرطلا يواستم كشلا : تلق نإف

 راصف « دوجولا بناج حيجرت رابتعا طقسف « تابثإلل حلصي ال لاحلا باحصتسا : تلق

 . كشلا ققحتل نيفرطلا يواستم

 زاجأ مث يرتشملا هقتعأو هعابف ًادبع بصغ نمو) :م «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش (لاق) م

 امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو « اناسحتسا) :م يرتشملا نم :ش (زئاج قتعلاف عيبلا ىلوملا

 حورش يف اولاق اذهلو ‹ فالتخالا اهيف ركذي ملو «ريغصلا عماجلا» يف ةلأسملا هذه ركذ :ش (-هللا

 . فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق يف ًاناسحتسا زئاج قتعلا نإ : «ريغصلا عماجلا»

 دمحأو كلامو يعفاشلاو رفز لاق هبو ‹« ًاسايق :ش (زوجي ال -هللا همحر- دمحم لاقو) :م

 دمحمو فسوي يبأ نيب ةرواحملا ترج يتلا ةلأسملا يه ةلأسملا هذهو « فسوي يبأ نع ةياور وهو

 نأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع كل تيور ام : لاق فسوي ابأ نِإف هيلع باتکلا اذه ضرع نیح

 . لطاب قتعلا نأ تيور انإو « زئاج قتعلا

 ال) :م نأشلا نأل يأ :ش (هنأل) :م زئاج قتعلا نأ يل تيور لب - هللا همحر - دمحم لاقو

 ال اميف قتع ال) :م : ةي يبنلا لاق يأ :ش (مالسلا هيلع لاق) :م ةفينح يبأ نع :ش (كلملا نودب قتع
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 نم تباث وه و « ادنتسم تبشي ةرخآلا يف تبث ولو ٠ كلملا ديفي ال فوق وملاو ٠ مدآ نبا كلمي
 مث بصاغلا قتعي نأ حصي ال اذهلو « انيور امل لماكلا كلملا قاتعإلل ححصملاو هجو نود هجو
 عيب حصي ال اذكو . كلذ « عئابلا زيجي مث عئابلل رايخلاو يرضشملا قتعي نأ الو ‹ نامضلا يدؤي

 بصاغلا نم ذفن ىتح اًدافن عرسأ هنأ عم هيف نحن اميف بصاغلا نم يرتشملا
 ا
 بيعش نب ورمع نع يذمرتلل ظفللاو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا اذه :ش (مدآ نبا كلمي

 ال اميف هل قتع الو « كليب ال اميف مدآ نبال رذن ال» ةابهللا لوسر لاق : لاق هدج نع هيبأ نع
 . یال ال امیف هل قالط الو « كلي

 وهو كلملا رهاظ كلام ةزاجإ ىلع هذوفن فوقوملا يآ :ش (كلملا ديفي ال فوقوملاو) :م
 كلم الو عامجإلاب لاحلا يف يرتشملل كلما ديفي ال يلوضفلا عيب نأ ىرت الأ ٠ هنم بوصغلا

 . لاحلا يف بصاخلا نم يرتشملل

 عيب وهو هببس ىلإ :ش (ادنتسم تبثي) :م ريخألا ىنعب تاحتفلاب :ش (ةرخآلا يف تبث ولو) :م

 ححصملاو « هجو نود هجو نم تباث) :م دانتسالا قيرطب تباثلا كلملا يأ :ش (وهو) :م هنم بصاغلا

 :م «مدآ نبا كلي ال اميف قتعال » :مالسلا هيلع هلوق وهو :ش (انيور امل لماكلا كلملا قاتعإلال

 قتمعي نأ حصيال) :م :هلوقاهنم ركذ« سنؤت عورفب فنصملا نم حاضيتسا اذه :ش (اذهلو)
 . كلملا نودب قتعال هنأل :هلوق ىلإ عجار وهو :ش (نامضلا يدؤي مث بصاغلا

 ىلإ ةدنتسم كلمت تانومضملا تناك نإو « قتعي ال نامضلا ىدأ مث قتعأ اذإ بصاخلاف
 رايخلاو « يرتشملا قتعي نأ الو) :م هجو نود هجو نم تباث دنتسملا كلملا نإ : انلق ال ببسملا لوأ

 ذفني ال هنأ هلصاح .كلملاديفيال فوقوملاو : هلوق ىلإ عجاراذه :ش (كلذ ئابلا زيجي مث عئابلل
 . عيبلا زاجأ مث رايخلاب ناك عئابلا نأ لاحلاو « دبعلا يرتشملا قتع

 يغبني قتعأ اذإ كلذكف « يناثلا عيبلا اذه حصي ال لوألا عيبلا كلاما زاجأ مث ريغلا نم بوصخملا
 ًادبع بصغ نمو : هلوقب ةردصملا ةلأسملا :ش (هیف نحن امیف) :م هلوقب دارأو « كلذك نوكي نآ
 . هرخآ ىلإ يرتشملا هقتعأو هعابف

 نم :ش (ًاذافن عرسأ) :م عيبلا نأ يأ :ش (هنأ عم) :م ركذامك دمحم دنع حصي ال قتعلاف

 بصاغلا نم) :م عيبلا يأ :ش (ذفن ىتح ) :م قتعلا نم ذوفنلا يف كلم ا ىلإ ًاجايتحا لقأ يأ قتعلا

 . هجیرخت مدقت ()
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 امهلو . نامضلا بصاغلا ىدأ اذإ بصاغلا نم يرتشملا قاتعإ حصي ال اذكو . نامضلا ىدأ اذإ

 فقوتيف « رم ام ىلع « هيف ررض الو « كلم ا ةدافإل عوضوم قلطم فرصتب اًفوقوم تبث كلما نأ

 نم أدبع ثراولا قاتعإكو « نهارلا نم يرتشملا قاتعإك راصو « هذافنب ذفنيو هيلع اًبترم قاتعإلا

 بصاغلا قاتعإ فالخب « كلذ دعب نويدلا ىضق اذإ ذفنيو حصي نويدلاب ةقرغتسم يهو ةكرتلا

 . كلملا ةدافإل عوضوم ريغ بصغلا نأل ؛ هسفنب

 اذإ ينعي :ش (نامضلا بصاغلا ىدأ اذإ بصاغلا نم يرتشملا قاتعإ حصي ال اذكو « نامضلا ىدأ اذإ

 هكلم مث هنم هارتشا يذلا دبعلا قتعأ اذإ بصاغلا نم يرتشملا ينعي نامضلا ىدأ مث بصاغلا عاب

 . ذفني ال قتعلا زاجأو نامضلا ءادأب بصاغلا

 ( اًقوقوم تبث كلم ا نأ ) :م - هللا مهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 :ش ( قلطم فرصتب ) :م دبعلا كلام ةزاجإ ىلع اًفوقوم بصاغلا نم يرتشملا كلم تبث يأ :ش

 مل ةمث كلما نأل ‹ رايخلا طرشب عيبلا نع هب زرتحاو « رهشأ لوألاو « رسكلاب ليقو ماللا حتفب

 ةدافإل عوضوم) :م : هلوق وهو امهدحأ نيفصوب قلطملا فصوو انا الو اًقوقوم ال ًالصأ تبشي

 (هیف ررض الو ) :م هلوقب رخآلاو ‹ كلم ا ةدافإل عضوي مل هنإف بصغلا نع هب زرتحاو :ش (كللا

 عب كلاملل هيف ررض ال ذإ : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( رم ام ىلع ) :م يرتشملا قاتعإ يف يأ :ش

 . يكاكلا هلاق اذك « هريخت

 يف هلهأ نم ردص دقو كيلمت فرصت هنأ انلو :هلوق ىلإ ةراشإ رم ام ىلع : يزارتألا لاقو

 فوقوملا كلاملا ىلع يأ :ش ( هيلع اًبترم قاتعإلا فقوتيف ) :م رهظأ لوألا : تلق . هرخآ ىلإ هلحم

 دقف اذإ ءيشلاو « هقوقح نم هنأل « كلم ا ذافنب يأ :ش ( هذافتب ) :م قاتعإلا يأ :ش ( ذفنیو ) :م

 . هقوقحب فقوت فقوت اذإو « هقوقحب دقف

 هنإف :ش ( نهارلا نم يرتشملا قاتعإك ) :م بصاغلا نم يرتشملا قاتعإ يأ :ش ( راصو ) :م

 :م فوقوم عيب يف قاتعإ هنأل امهنيب عماجلاو « نهرلا كف وأ نهترملا ةزاجإ ىلع هذافن فقوتي

 ةقرغتسم ) :م ةكرتلا نأ لاحلاو يأ لاحلاو « ةكرتلا يأ :ش ( يهو ةكرتلا نم دبع ثراولا قاتعإكو)

 قاتعإ دعب يآ :ش ( كلذ دعب نويدلا ىضق اذإ ذفنيو ) :م اًفوقوم قاتعإلا يأ :ش ( حصي نويدلاب

 . هيلإ بهذ امل اتبثت دمحم اهركذ يتلا ةروكذملا لئاسملا نع باوجلا يف فنصملا عرش مث ثراولا

 نأل ) :م ةميقلا نامض دعب ذفني مل ثيح :ش ( هسفنب بصاخلا قاتعإ فالخب ) :م : لاقف

 هيلع دري هنأل « متيال ليلعتلا اذهو « ضحم ناودع هنأل :ش ( كلملا ةدافإل عوضوم ريغ بصغلا

 نم الك نأ ال ‹ هقتع ذفني ال امك كلملا ةدافإل حضوي مل هنأل كلاما ةزاجإ دنع اًضيأ هعيب ذفني نأ

 فالخب «طوسبملا» يف هركذ اب ليلعتلا مات هجو نكلو « كلملا ىلإ جاتحي قتعلاو عيبلا زاوج
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 قح يف هداقعنا عني هب طرشلا نارقو ‹ قلطمب سيل هنأل عئابلل رايخ عيبلا يف ذ ناک اذإ ام فالخبو

 اذإف « تاب كلم عئابلل تبثي تبث ةزاجإلاب نأل ؛ عاب ادإ بصاغلا نم يرتشملا فالخبو .ًالصأ مكحلا

 . هلطبأ هريغل فوقوم كلم ىلع أرط

 قحتسي ال اذهلو « كلما ةقيقح ال كلملا مكح هل دنتسملا نأل « ةميقلا نمض مث قتعأ اذإ بصاغلا
 اهو « هبسك يف بتاكملا كلم مكحك قتعلا نود عيبلا ذوفنل يفكي كلما مكحو ةلصفنملا دئاوزلا
 ةلصفانملاو ةلصتملا دئاوزلا قحتسااذهلو « كلملا ةقيقح دقعلا تقو نم يرتشملل تباثلا انه

 . نامضلل اًذإ ةرورض ال اًقلطم تبث كلملا نأل « اًعيمج

 نأل يأ :ش ( هنأل ) :م قتعلا ذفني ال ثيح :ش ( عئابلل رايخ عيبلا يف ناك اذإ ام فالخبو ) :م

 :م دقعلاب وأ عيبلاب يأ :ش ( هب طرشلا نارقو ) :م مات ريغ يأ :ش ( قلطمب سيل ) :م رايخلاب عيبلا

 فداصي ملف « عناملا رايخلا دوجو عم اًمودعم كلما ناكف :ش (ًالصأ مكحلا قح يف هداقعنا عنمي)

 . وغليف هل اكولمب الحم يرتشملا قاتعإ

 يذلا نأ هنايب « ةثلاثلا ةلأسملا نع باوج اذه :ش ( عاب اذإ بصاغلا نم يرتشملا فالخبو ) :م

 ةزاجأب يأ :ش ( ةزاجإلاب نأل ) :م لطبي لب هعيب فقوتي ال هارتشا ام عاب اذإ بصاغلا نم ىرتشا

 هجو لک نم يأ : ش ( تاب كلم ) :م بصاغلا نم يرتشملا وهو :ش ( عئابلل تبثي ثب ):م لوألا عيبملا

 نم يرتشملا ريغل يأ :ش ( هريغل فوقوم كلم ىلع ) :م تابلا كلملا يآ :ش (ًارط اذإف) :م

 ‹ هريغل فوقوملا كلملا لطبأ يأ :ش ( هلطبأ ) :م بصاغلا نم يرتشملا نم يرتشملا وهو بصاغلا

 «ةزاجإلا هقحلي ال لطب ام دعب عيبلاو دحاو لحم يف فوقوملا عم تابلا عامتجا روصتي ال هنأل

 فوقوملا كلملل لطبم هلك اذهف هثروف تام وأ هيلع هب قدصت وأ بصاغلل هالوم هبهو ولاذكو

 . فوقوملا كلملا ىلع تابلا كلملا ءورطب

 بصاغلا عيب بلقني نامضلا ىدأ مث بصاغلا عاب اذإ ام لصألا اذه ىلع لكشي : ليق نإف

 هنم هارتشا يذلا يرتشملا كلم ىلع نامضلا ءادأب بصاغلل تبثي يذلا كلملا أرط نإو « ازئاج

 . فوقوم وهو

 يف رهظي ملف « نامضلا بوجو ةرورض هل تبث يرورض بصاخغلل كلملا توبث نإ : انلق

 . يرتشملا كلم لاطبإ قح

 نم لهسأ عنملا نأل « هعني نأ ىلوأف فوقوملا كلملا لطبي تابلا كلملا ناك ول : ليق نإف

 عني نأ بجيف اتاب اكلم كلاملل نأل « يلوضفلا عيب دقحعني ال نأ بجياذه ىلعف «عفرلا

 . تابلا عم فوقوملا كلملا عامتجا مدعل داقعنالا نع يلوضفلا

 دعب وكب املا عنملاو ٠ يلوضفلا نم دجوب لب كلاملا قح يف دوج وم ريغ فوقرملا عيبلا : انلق
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 ناف : لاق . حصألا وهو لاله هركذ اذك « هنم يرتشملا قاتعإ ذفني نامضلا بصاغلا ىدآ اذإ امأو

 تقو نم هل مت دق كلما نأل ؛ يرتشملل شرألاف ؛ عيبلا زاجأ مث « اهشرأ ذخآف دبعلا دي تعطق

 ‹ هکلم ىلع لصح عطقلا نأ نيبتف « ءارشلا

 تبث تابلا كلملا نإف . هيف نحنام فالخب « انه ضراعم الو ضراعملادوجو يأ « دوجولا

 . فوقوملا تابلا عفريف نيكلملا نيب ضراعتلا عقوف هقح يف رهظ فوقوملا كلملاو ٠ يلوضفلل

 ةطلاغم وه ةقيقحلا يفو « عنمال عفر دوجولا دعب نوكي ام نأل رظن هيفو : لمكألا لاقو

 . لاؤسلا هجوتي ىتح اًتراط كلاملا كلم سيلو فوقوملا لطبي تابلا كلما ًارط نأ يف انمالك نإو

 اذإ بصاغلا نأ هنايب ةعبارلا ةلأسملا نع باوج اذه :ش ( نامضلا بصاغلا ىد اذإ امأو ) :م

 يرتشملا قاتعإ ذفني ) :م دمحم لاق امك ذفني ال هنم يرتشملا قاتعإ نأو هل ملسن الف نامضلا ىدآ

 بحاص يرصبلا ييحي نب يرلا لاله وهو :ش ( لاله هرکذاذک ) :م بصاغلا نم يأ :ش (هنم

 . خياشملا فالتحخا هيف نأ ىلإ ةراشإ هيفو « حصألا وه بصاغلا

 هيلإو ‹ ذفني هنأ حصألاو خياشملا فالتحا هيف :«فالخلا ةقيرط» يف ملاعلا نيدلا ءالع لاقو

 فقولاو نامضلاب بئاغلا هكلم اذإ بصاغلا نم يرتشملا فقو ذفن هنإف « لاله فقو يف راشأ

 . دبعلا ريرحت قاتعإلاك ضرألا ريرحت

 :ش ( دبعلا دي تعطق ناف ) :م : ؟ريغصلا عماجلا »يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 :م ىلوملا يأ :ش ( زاجأ مث اهشرأ) :م يرتشم لا يأ :ش ( ذخأف ) :م بصاغلا نم يرتشملا دي يف يأ

 ( هل مت دق كلم ا نأل يرتشملل ) :م ديلا شرأف يأ :ش ( شرألاف ) :م بصاغلا عيب يأ :ش ( عيبلا )

 : لمكألا لاق :ش ( هكلم ىلع لصح عطقلا نأ نيبتف « ءارشلا تقو نم) :م ةزاجإلا دعب :ش

 كلم نإو ‹ ضرألا كليب ال هنإف بصاغلا هنمضو هدي تعطقف دبع بصغ اذإ اب ضرتعاو

 حص زاجأف جوزلا ربخلا غلب مث اهسفن تقلطف كديب كرمأ : ةأرمال لاق اذإ يلوضفلاو ‹ نومضلا

 نع بيجأو . ةزاجإلل اًمكح ضيوفتلا نيح نم اهل ةيكلاملا تبث نإو قيلطتلا نود ضيوفتلا

 الف ءادألا تقو نم ةتوبشم عفدنت يهو فرع ام ىلع ةرورض تبث بوصخملا يف كلملا نأب : لوألا

 . هكلم يف هلوصح مدعل شرألا كلمت

 طرشلاب العم لعجي نأ ءيش ىلع همكح فقوي فرصت لك نأ لصألا نأب : يناثلا نعو

 طرشلاب قيلعتلا لمتحي ال اميف الإ ببسلا نع مكحلا فلختي الئل هدوجو تقو هنم اًببس ال

 تبثي امهدنعف ةزاجإلا تقو ىلإ همكح ارخأتم هدوجو تقو نم اًببس ربتعي هنإف ۰ هوحنو عیبلاک

 ةزاجإلاب اًقلعم يلوضفلا نم دوجوملا لعجف « هلمتحيام ضيوفتلاو دقعلا تقو نم كلما
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 ‹ شرألا قاقحتسال يفكي هجو نم كلما نأ هل رذعلاو - هللا همحر دمحم ىلع ةحح اذهو

 دي تعطق اذإ اذكو ‹ ىلوملل شرألا نوكي قرلا يف در مث شرألا ذخأف هدي تعطق اذإ بتاكملاك

 قاتعإلا فالخب . يرتشملل شرألاف ؛ عيبلا زيجأ مث « عئابلل رابخلاو « يرتشملا دي يف ىرتشملا

 . رمام ىلع

 . ةزاجإللا تقو نم الإ همكح تبثي الف نآلا دجو هنأك ريصي امهدنعف

 يرتشملل ديلا شرأ نوك نإ : يزارتألا لاق :ش ( -هللا همحر- دمحم ىلع ةجح اذهو ) :م

 يغبني ناك يرتشملل شرألا ناك ىتح ءارشلا تقو نم كلما متال ينعي « هيلع ةجح ةزاجإلا دعب

 ةخسن يفو كلم ا يف ذئنيح نوكي قاتعإلا نأل « هدنع اًضيأ بصاغلا نم يرتشملا قاتعإ ذفني نأ

 وهو خسنلا ضعب يفو« ةلأسملا هذه يأ : يكاكلا لاق . دمحم ىلع ةجح هذهو :ء العلا يخيش

 . حصأ لوألاو .هرخآ ىلإ . . . عطقلا نأ نيبتف : هلوق يأ

 يفكيو قتعلا ذوفنل يفكي ال دانتسالا قيرطب هدنع تباشلا كلملا نأ ةجح اهنوك هجو

 شرألا نوك يأ اذهو «لمكألا» ةخسن يفو «امهل يفكيامهدنعو « شرألا قاقحتسال

 يرتشملل نكي مل ول هنآ ال فوقوملا كلملا يف قاتعإلا زيوجت مدع يف دمحم ىلع ةجح يرتشملل

 ءادأ دنع كلذ هل نوكي ال ثيح ‹ بصغلا يف امك ةزاجإلا دنع شرألا هل ناك امل كلم ا نم ءيش

 ٠ . نامضلا

 يأ : يزارتألا لاقو . ةلأسملا هذه نع باوجلا يأ : يكاكلا لاق « دمحمل يأ :ش (هل رذعلاو) م

 تباثلاو :ش (شرألا قاقحتسال يفكي هجو نم كلما نأ) :م :لوقي نأب اذه نع دمحم باوج

 نوكي قرلا يف در مث شرألا ذخأف هدي تعطق اذإ بتاكملاك) :م هجو نود هجو نم كلم دانتسالاب

 م دبعلا وهو ءارلا حتفب :ش ( ىرتشملا دي تعطق اذإ ) :م مكحلا اذكو يأ :ش (اذكو ‹« ىلوملل شرألا

 شرألاف عيبلا زيجأ مث ) :م لاحلل هيف واولا :ش ( عئابلل رايخلاو) :م ءارلا رسكب :ش ( يرتشملا دي يف )

 ناك اذإ اميف يرتشملا قاتعإ ذفني ال ثيح :ش ( قاتعإلا فالخب ) :م ءارلا رسكب :ش ( يرتشملل

 كلم ا ال لماكلا كلملا وه قاتعإلل ححصملاو : هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( رم ام ىلع ) :م عئابلل رايخلا

 . هجو لود هجو نم

 هنأل عئابلا رايخ عيبلا يف ناك اذإ ام فالخبو : هلوق وه رم ام ىلع :هلوق: «ةياهنلا» يفو

 هلوقب قلعتم قاتعإلا فالخب ليقو : لمكألا لاقو . هداقعنا عقي هب طرشلا نارقو « قلطمب سيل

 ذفني ال ةزاجإلا دعب بصاغلا نم يرتشملا قاتعإ نأ ىنعي « شرألا قاقحتسال هجو نم كلملا نإ

 . هجو نود هجو نم كلما ال لماكلا كلملا وهو قاتعإال ححصملا نأل « دمحم دنع

 ‹ برقأاذهو ‹ لماكلا كلما وه قاتعإلا ححصملاو : هلوق ىلإ ةراشإ رم ام ىلع هلوقو
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 نإف : لاق . كلملا مدع ةهبش هيف وأ هنامض يف لخدي مل هنأل ؛ نمثلا فصن ىلع داز اب قدصتيو

 ررغ هيف نألو ء انركذ امل يناشلا عيبلا زجي مل لوألا عيبلا ىلوملا زاجأ مث رخآ نم يرتسشملا هعاب

 هنأل امهدنع قاتعإلا فالخب . هب دسفي عيبلاو لوألا عيبلا يف ةزاجإلا مدع رابتعا ىلع خاسفنالا

 . ررغلا هيف رثؤي ال

 هركذ يذلا وهو « هانركذام ةيبرقألا هجوو . ةياهنلا يف هركذ يذلا هجولا نم برقأ يأ : تلق

 ىلع ) :م ديلا شرأ نم :ش ( داز اب ) :م بصاغلا نم يرتشملا يأ :ش ( قدصتيو ) :م .حارشلا
 يذلاو ةميقلا فصن دبعلا ىفو « ةيدلا فصن ءرملا ىف ةدحاولا ديلا شرأ نأل :ش ( نمثلا فصن

 ناكف هنامض يف لخدي مل هيلع داز امو نمثلا فصن ةعوطقملا ديلا ةلباقب يرتشملا نامض يف لخد
 :ش ( هنامض يف لخدي مل هنأل ) :م :هلوق ینعم لصاح وهو لضفلاب قدصتیف نمضي ملام حبر

 :ش ( كلملا مدع ةهبش هيف وأ ):م يرتشملا نامض يف لخدي مل نمشلا فصن ىلع داز ام نأل يأ

 عطقلا موي تبثي كلم ا نأل « كلما مدع ةهبش ضبقلا دعب شرألا ذخأ يف وأ يأ .رخآ ليلعت

 حبرلا بيطي الف كلملا مدع ةهبش هيف نوكيف هجو نود هجو نم تباث وهو عيبلا تقو ىلإ ادنتسم
 قدصتي نأ يخبني رابتعا مدعلا ةهبشب ناك اذإ هنأل « رظن هيفو :يزارتألا لاقو .هب لصاحلا

 . ىهتنا « هدحو رظنلاب ال شرألا عيمجب

 ريغ ناك ال نكلو هجو لك نم كلملا توبث ىلإ رظنلاب ءيشب قدصتي الأ يغبني ناك :تلق

 . هجو لك نم كلملا توبث مدع ىلإ رظنلاب طقف حبرلاب قدصتي هجو لك نم تباث

 نإف يأ :ش ( رخآ نم يرتشملا هعاب نإف ) :م :«ريغصلا عماجل ا »يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 يناثلا عيبلا زجي مل لوألا عيبلا ىلوملا زاجأ مث ) :م رخآ صخش نم دبعلا بصاخلا نم يرتشملا عاب

 هريغل فوقوم كلم ىلع أرط اذإ تابلا كلملاو « تاب كلم عئابلل تبثي ةزاجإلاب يأ :ش ( انركذ امل

 عيبلا يف ةزاجإلا مدع رابتعا ىلع خاسفنالا ررغ ) :م يناثلا عيبلا يف يأ :ش ( هيف نألو ) :م هلطبأ

 . ررغ هيف عيب نع يهنلا دورولو ررخلاب يأ :ش ( هب دسفي عيبلاو لوألا

 نأ لمتحي هنأل « اًضيأ يلوضفلا عيبو هيرتشم نم بصاخلا عيبل لماش ليلعتلا اذه : ليق

 : بيجأو . اًفوقوم يلوضفلاو بصاخغلا عيب دقعنا كلذ عمو « زيجي ال نأو اهعيب كلاملا زيجي

 ىلإ رظنلابف ‹ مدقت اميف روكذملا كلاملل لصحي يذلا عفنلا هضراع امهعيب يف خاسفنالا ررغ نأب

 . امهب المع فوقوملا زاوجلاب انلقف زوجي ررضلا مدعو عفنلا ىلإ رظنلابو دسفي رذعلا

 ثيح -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع قاتعإلا فالخب ) :م

 ال ):م قاتعإلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م امهلوق ىلع ةزاجإلا دعب بصاغلا نم يرتشملا قاتعإ ذفني

 دقو ‹ زوجيال هعاب ولو « زوجي ضبقلا لبق عيبملا قتعأ ول يرتشملا نأ ليلدب :ش ( ررغلا هيف رثؤي
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 نم ةزاجإلا نأ انركذ امل ؛ زجي مل عيبلا زاجأ مث ٠ لتق وأ هدي يف تامف يرتشملا هعبي مل نإف : لاق

 يرتشملل لدبلا باجيإ نكمي ال ذإ لتقلاب اذكو «توملاب تاف دقو هيلع دوقعملا مايق اهطرش

 ققحتيف « لدبلاب لباقي اكلم لتقلا دنع يرتشملل كلم ال هنأل ؛ لدبلا ءاقبب اًيقاب دعي ىتح «لتقلاب

 عيبملا نوكيف هل لدبلا باجيإ نكمأف تباث يرتشملا كلم نأل ؛ حيحصلا عيبلا فالخب « تاوفلا

 وأ عئابلارارقإ ىلع ةنيبلا يرتشملا ماقأو « هرمأ ريغب هريغ دبع عاب نمو : لاق . هفلخ مايقب اًمئاق
 مادقإلا ذإ ‹ ىوعدلا يف ضقانتلل ؛ هتنيب لبقت مل عيبلا در دارو « عيبلاب هرمأي مل هنأ دبعلا بر

 دنع كلذب عئابلا رقآ نإو . ىوصعدلا ةحص ىلع ةينبم ةنيبلاو « هتحصب هنم رارقإ ءارشلا ىلع

 ‹ رارقإلا ةحص عني ال ضقانتلا نأل ؛ كلذ يرتشملا بلط نإ عيبلا لطب يضاقلا

 . قاتعإلا فقوتي امك عيبلا فقوتي هنأ ةفينح يبأ نع يور

 نكلو «« ريغصلا عماحلا» يف ةلأسملا هذه ركذي مل دمحم نأل « فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 ( يرتشملا هعبي مل نإف) :م حارشلا اهركذ امك اعيرفت اهركذ «ةيادهلا» بحاصو « اهوركذ حارشلا

 وأ ) :م يرتشملا دي يف يأ :ش ( هدي يف) دبعلا يأ :ش (تامف ) :م بصاغلا نم يرتشملا يأ :ش

 ال ) :م قافتالاب :ش ( زجي مل ) :م بصاغلا عيب يأ :ش ( عيبلا ) :م كلاملا يأ :ش (زاجأ مث لتق

 لدبلا باجيإ نكمي ال ذإ لتقلاب اذكو « توملاب تاف دقو هيلع دوقعملا مايق اهطرش نم ةزاجإلا نآ انركذ

 ققحتيف لدبلاب لباقي اكلم لتقلا دنع يرتشملل كلم ال هنأل ؛ لدبلا ءاقبب اًيقاب دعي ىتح لتقلاب يرتشملل
 باجيإ نكي ضبقلا لبق دبعلا لتق اذإ حيحصلا عيبلا ينعي :ش ( حيحصلا عيبلا فالخب . تاوفلا

 :ش ( هفلخ مايقب اًمئاق عيبملا نوكيف هل لدبلا باجيإ نكمأف تباث يرتشملا كلم نأل ):م يرتشملل لدبلا

 . هل لدبلا ناك لدبلا راتخا نإف رايخلاب يرتشملاو ةميقلا وهو

 هتروص :ش ( هرمأ ريغب هريغ دبع عاب نمو ) :م :«ريغصلا عماجلا »يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 لاقف هبحاص رمأ ريغب لجر دبع عاب لجر يف ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم «عماج ل ا» يف
 ىلع ةنيبلا يرتشملا ماقأو ) :م كلذ عئابلا دحجو هبحاص رمأ ريغب ينتعب كنأل عيبلا درأ : يرتشملا

 مل عيبلا در دارأو عيبلاب هرمأي مل هنأ ) :م دبعلا بر ىلع ةنيبلا ماقأو يأ :ش ( دبعلا بر وأ عئابلا رارقإ
 :م ىوعدلا تلطب انهو « ىوعدلا ةحص دنع ةنيبلا ةحص نأل :ش ( ىوعدلا يف ضقانتلل هتنيب لبقت

 نأو ءارشلا ةحص يأ :ش (هتحصب هنم رارقإ ءارشلا ىلع ) :م يرتشملا مادقإ نأل يأ :ش ( مادقإلا ذإ )

 . انلق ال ةحيحص ريغ ىوعدلاو :ش ( ىوعدلا ةحص ىلع ةينبم ةنيبلاو ) :م عيبلا كلم عئابلا

 نأ الإ يضاقلا ريغ دنع وأ يضاقلا دنع هرمأ ريغب هعاب هنأب يأ :ش ( كلذب عئابلا رقأ نإو ) :م

 يآ :ش (كلذ يرتشملا بلط نإ عيبلا لطب يضاقلا دنع ) :م ركذ اذهلف يضاقلا سلجم صتخت ةنيبلا

 كلذب رقأ مث اًيش ركنأ نم نأ ىرت الأ :ش ( رارقإلا ةحص حن ال ضقانتلا نأل ) :م عيبلا لاطبإ

Y4 



 رکذو : لاق .يرتشملا بلط طرش اذهلف « امهنيب قافتالا ققحتيف كلذ ىلع هدعاسي نأ يرتشمللف

 ‹ لبقت قحتسملل هنأ عئابلا رارقإ ىلع ةنيبلا ماقأ مث هيعدم قدص اذإ يرتشملا نأ تادايزلا يف
 ‹ قحتسملا وهو هريغ دي يف ةلاسملا كلت يفو ‹ يرتشملا دي يف ةلأسملا هذه يف دبعلا نأ اوقرفو

 يرتشملل الاس نيعلا نوكي ال نأ نمثلاب عوجرلا طرشو
 ر
 ىلع هدعاسي نأ يرتشمللف ) :م ةصاحخ ريغلا قح يف ذفان ةرصاق ةجح رارقإلا نأ الإ « هرارقإ حص
 . هرارقإ ىلع عئابلا قفاوي يأ :ش ( كلذ

 :م كلذ لجألف يأ :ش ( اذهلف ) :م امهيلع ذفنيف :ش ( امهنيب قافتالا ققحتيف ) :م هدعاس اذإف

 . امهقافتاب ًضقن نوي ىتح :ش ( يرتشملا بلط طرش)

 يأ :ش ( لاق ) :م هلوقب «ريغصلا عماجلا »ةلأسم ىلع اًضقن تادايزلا ةلأسم فنصملا ركذ مث
 ( هيعدم قدص اذإ يرتشملا نأ ) :م باتكلا نم ثلاثلا بابلا يف :ش ( تادايزلا يف ركذو ) :م فنصلا

 ةنيبلا ماقأ مث) :م كلذ يف يرتشملا هقدصو هل دبعلا كلذ نأب يرتشملا ىلع ىعدا لجر هحضوي :ش
 نإو :ش ( لبقت ):م قحتسملا اذه يأ :ش ( قحتسملل ) :م عيبلا نأ يأ :ش ( هن عئابلا رارقإ ىلع
 . هاوعد یف ضقانت

 هذه يف دبعلا نأ ) :م تادايزلاو ؛ريغصل | عماجملا» ةياور نيب خياشملا يأ :ش ( اوقرفو ) :م
 هل تبثي الف هل الاس نوكيف :ش ( يرتشملا دي يف ) :م ؛ريغصلا عماجلا» ةلأسم يف يأ :ش ( ةلاسملا
 كلت يفو ) :م عيبملا ةمالس مدع نملاب عوجرلا طرش نأل « عيبملا ةمالس عم نمشلاب عوجرلا قح
 وهو ) :م هريغ دي يف عيبلا دبعلا نأ :ش ( هريغ دي يف ) :م تادايزلا ةلأسم يف يأ :ش ( ةلأسملا
 عوج رلا هلف ملسي مل انه اهو :ش ( يرتشملل الاس نيعلا نوكي ال نأ نمثلاب عوجرلا طرشو « قحتسملا
 . هطرش نادجول

 دبعلا نأ يف اًضيأ تادايزلا يف ةلأسملا عضو نأل « رظن قرفلا اذه يف انلو : يزارتألا لاقو
 نأل « ذفنيح لبقت ةنيبلا نأ ملسن الف قحتسملا دي يف دبعلا نإ :انلق نئلو « يرتشملا دي يف
 الف حصت ملف ىوعدلا ةحص ىلع ةنيبلا ىنبمو « انيب امك ةلاحم ال دوجوم ىوعدلا يف ضقانتلا

 يف عيبلا لبق دبعلا بر وأ عئابلا رارق ىلع ةنيبلا ماقأ يرتشملا نإ : لاقي نأ ىلوألاو « ةنيبلا حصت
 ىلع ةنيبلا ماقأ تادايزلا ةلأسم يفو ضقانتلل ةنيبلا لبقت ملاذهلف « ؛ريغصلا عماجل ا »ةلأسم
 يف ليق : هلوقب اذه لمكألا لقن دقو . ىهتنا « ةنيبلا تلبقف ضقانتلا مزلي ملف « عيبلا دعب رارقإلا
 . هرخآ ىلإ رظن قرفلا اذه

 ةهربهيف تلمأت نأ دعب هذه ىوس ءيش هيف يل حضتي ملو : «ةياهنلا» بحاص لاق : لاق مث
 مدقأ يرتشملا نوكي نأ زاوجل نكم « ريغصلا عماجلا» عضو يف قيفوتلا نأل « رظن هيفو رهدلا نم
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 لوق وهو « ةفينح يبأ دنع « عئابلا نمضي مل هئانب يف يرتشملا اهلخدأو لجرل اراد عاب نمو : لاق

 بصغ ةلأسم يهو « دمحم لوق وهو « عئابلا نمضي : الوأ لوقي ناكو « ارخآ فسوي يبأ

 . باوصلاب ملعأ هللاو ‹ ىلاعت هللا ءاش نإ بصغلا يف هنيبنسو «ءراقعلا

 لبق هانعمس : لودع لاق نأب كلذ هل رهظ مث « رمألا مدعل عئابلا رارقإب ملعي ملو ءارشلا ىلع

 . لمأت عضوم عضوملااذهو ‹ عناب سيل كلذ لثمو « هب نودهشيو كلذب رقأ عيبلا

 هريغ راد عاب يأ :ش ( لجرل راد عاب نمو ) :م «ريغصلا عماجلا »يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 هبذكو بصغلاب فرتعا مثاهعاباذإ ةلأسملا ىنعمو : مالسإلا رخف عماج يفو « هرمأ ريخب
 تعقو اذكه ةلأسملا نأل اذهب ديق انإو « اهضبق ينعي :ش ( هئانب يف يرتشملا اهلخدأو ) :م يرتشملا

 يبآ لوق وهو « ةفينح يبأ دنع ) :م هنم بصغ هنأ رقأ نإ رادلا ةميق يأ :ش ( عئابلا نمضي مل ) :م

 يف هنيبنسو « راقعلا بصغ ةلأسم يهو « دمحم لوق وهو عئابلا نمضي : الوأ لوقي ناكو « اًرخآ فسوي

 . كلذ ىلع رداقلا هللاو :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ ) :م بصخلا باتك يف يأ :ش ( بصغلا

 عيبلاك امهرارقإ تبث ايفانت ولو « اتبث نيعيبلاك اقفاوتو ازيجأ نافوقوم نادقع : عورف
 لك ذخأ اعم ازيجأو نييلوضف نم دقع يف ناعيب عمتجا ولو . نيحاكنلاك الطب الإو حاكنلاو
 ‹ زوجي فصتنا اذإف ءهل هلك دبعلا نأ ىلع دقعلا يف عرش دحاو لك نأل « كرت وأ فصنلا دحاو

 هجوز وأ هرج وأ هنهر رخآلاو يلوضف هعاب ول ىتح « نهرلاو ةراجإلاو حاكنلا نم قحأ عيبلاو

 ‹ هريغ كلذك الو ةبقرلا كلم ديفي هنأل ىوقأ عيبلا نأل « هريغ لطبو عيبلا زاج ىلوملا امهزاجأف

 نم قحأ ةراجإلاو ةبهلاو « اهريغ فالخب «ةمزال اهنأل « امهريغ نم قحأ ريبدتلاو ةباتكلاو

 ةبهلا نم قحأ ةبهلاو نهرلا كلذك الو ةعفنملا كلم ةراجإلاو ةبقرلا كلم ديفت ةبهلا نأل « نهرلا

 عم ةبهلا نأل ايوتسا دبعلا يفو « محازم الب عيبلا ىقبيو عورشلاب لطبت ةبهلا نإف « رادلا يف
 ميقي ال اميف عاشملا ةبه نأل « بصنلاب ذخأي دحاو لكو « كلم ا ةدافإ يف عيبلا يواست ضبقلا

 . ( باوصلاب ملعأ هللاو) :م « ةحيحص
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 ملسلا باب

 ( ملسلا باب ) :م

 ضبق اهيف طرتشي ال يتلا عيبلا عاونأ نم غرف الو . ملسلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 هيف طرشلا نوكل فرصلا ىلع ملسلا مدقو كلذ هيف طرتشي ام نايب يف عرش امهدحأ وأ نيضوعلا

 . مدقم درغملاو « بكرما نم درغلا ةلزنم وهف نيضوعلا دحأ ضبق
 يف سلفم ىلإ ميلستلاب مهاردلا ةمالس لازآ يأ « بلسلل هيف ةزمهلاو : يكاكلا لاقو

 . لمأت هيفو « مزال هيف لالا سأر ميلست نأل « ميلستلا نم وه وأ « لجؤم

 صخو دحاو ينعم « فلسلاو ملسلاو لاجعتسالا نع ةرابع ةغل ملسلا ؟حاضيأإلا» يفو

 لبق هليصحتو هلاجعتسا وهو لالا سأر صخي ىنعمل تناك هتيعرش نأل « مسالا اذهب عونلا اذه

 . هيلإ ةجاحلا نأل « عيبملا دوجو

 يف هيلع دوقعملا عيبملا دوجو دنع عيبلا ناوأ نإف « هتقو ىلع ًالجعم نوكل هب يمس : ليقو

 اذكو « هتقو ىلع ًالجعم نوكيف هكلم يف دوجومب سيل اميف نوكي اغنإ ةداع ملسلاو « دقاعلا كلم

 . «يفاكلا» يف

 ًالجأ نمشلا يفو . ًالجاع نمئلا يف كلملا تبثي دقع ملسلا :“ ةفحتلا بحاص» :لاقو

 ةرابع عرشلا فرع يفو . لاحلل لالا سأر ميلست نم هيف ال اًقالسإو اًقلسو اًمالسإو املس یمسی

 . ةغللا لهأ اهفرعي مل اهب عرشلا درو طئارش ةدايز عم اًضيأ اذه نع

 نمثب تعيب ذإ ةعلسلا نأب درو « لجاع ذخأ ءاهقفلا حالطصا يف ملسلا : لمكألا لاقو

 لاقاذكو « كلذ عفدنال لجاعب لجآ عيب لبق ولو « ملسب سيلو ىنعملااذه هيف دجو لجؤم

 نأل « لجآب لجاع ذخأ ملسلا نأ حورشلا ضعب يف ليق امو . امسق تفرع اذه نمف : يزارتألا

 . ىهتنا « ملسب سيلو ىنعملا اذه دجوي لجؤم نمثب تعيب اذإ ةعلسلا

 حارشلا ضعب ةبسن يزارتألا مالك يفو . ًأطخلا ىلإ ءاهقفلا ةبسن لمكألا مالك يف: تلق

 نم اًقيرحتاذكه عقواذهاغنإو « مهنمدحأاذكه اذه لقي مل هنآ رهاظلاو « اذه يغبني الو هيلإ

 دري الف لجاعب لجآ ذخأ ملسلا :اولاق اغإو « فيرحتلا اذه ىلع لقنلا رمتساف « ةلهجلا خاسنلا

 . ءيش هيلع

 رك يف مهارد ةرشع كيلإ تملسأ : رخآل لجر لوقي نأب لوبقلاو باجيإلا ملسلا نكرو
 ملسملاو ملسلا بر مهاردلا بحاص ىمسيو « تلبق : رخآلا لاقو تفلسأ لاق وأ « ةطنح

 . هيف ملسملا ةطنحلاو هيلإ ملسملا رخآلا ىمسيو «اًضيأ
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 دهشأ :-امهنع هللا يضر -سابع نبا لاق دقف « ةنيادملا ةيآ وهو « باتكلاب عورشم دقع ملسلا

 نيذلا اهي اي : ىلاعت هلوق التو هباتك يف ةيآ لوطأ اهيف لزنأو ٠ نومضملا فلسلا لحأ هللا نأ

 (۲۸۲ ةيلا : ةرقبلا ) € هوبتكاف ىمسم لجأ ىلإ نیدب متنیادت اذإ اونمآ

 ‹ اًضيأ دقعني ملسملا طئارش ركذو اذكه ةطنح رك كنم تعب : رخآل هيلإ ملسملا لاق ولو

 ‹طئارش ةعبسب الإ ةفينح يبأ دنع ملسلا حصي الو : هلوق دنع ركذت هطئارشو عيب عون ملسلا نأل

 وأ نيعلا سأر يف كلملا توب ةلباقم ًالجؤم هيف ملسملا يف ملسلا برل كلملا توبث همكحو

 . سانلا ةجاحل اعفد ةصخرلا قيرطب ًالجعم هيلإ ملسملل فوصوملا

 اونمآ نیذلا اهي اي # : یلاعت هلوق وهو :ش ( ةنيادملا ةيآ وهو « باتكلاب عورشم دقع ملسلا ) :م

 لجؤم نيدب متنيادت اذإ ينعي نآرقلا يف ةيآ لوطأ يهو « (۲۸۲ ةيآلا : ةرقبلا ) € نيدب متنيادت اذإ

 نوكي نأ لجألا قح نم نأب مالعإلا ىمسم هلوق ةدئافو ٠ هوبتكاف ىمسم لجأ ىلإ لجؤم يأ

 نيدب هتلماعاذإ لجرلا تنياد لاقي « اًضعب مكضعب نيادت اذإ نيدب متنيادت ىنعمو « اًمولعم
 . كعاب وأ هتعب اذإ هتعياب لوقت امك اذخآ وأ اًبطعم

 اهيف لزنأو ‹ نومضملا فلسلا لحأ هللا نأ دهشأ : - امهنع هللا يضر - سابع نبا لاق دقف ) :م

 4 هوبتكاف ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي # : یلاعت هلوق التو هباتک يف ةيآ لوطأ
 ةداتق نع بويأ نع ةرقبلا ةروس ريسفت يف هكردتسم يف مكاحلا هاور اذه :ش ((۲۸۲ ةيآلا : ةرقبلا)

 هلجأ دق ىمسم لجأ ىلإ نومضملا فلسلا نأ دهشأ : لاق سابع نبا نع جرعألا ماسح يبأ نع

 ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي # : ىلاعت هللا لاق « هيف نذأو هباتك يف هللا

 . "ءاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح : لاقو « ةيآلا (هوبتكاف

 نباو قازرلادبع هاورو ةفرعملا يف يقهيبلا هاور هقيرط نمو هدنسم يف يعفاشلا هاور كلذكو
 ثيدحلا اذه اودنسأ اننامز يفنصم ضعب تيأرو ثيداحألا جرخم لاقو امهيفنصم يف ةبيش يبأ

 همساو ايش جرعألا ناسح يبأل هحيحص يف يراخبلا جرخي ملو طلغ وهو يراخبلا ىلإ

 .ملسم
 لحأ ىلاعت هنأ ىرخأ ةياور يف ءاج اذهو « لجؤملا يأ نومضملا فلسلا لحأ : هلوق

 ۰ . ةمذلا يف بجاولا فلسلا نإ ليقو ٠ لجؤملا فلسلا

 نيذلا نويبنلا# : ىلاعت هلوق يفامك زيغ ال زيمتم فلسلاو فلسلا ةفص نومضلا : هلوقو

 ال ةمذلا يف بجاو هيف ملسملا نأل اذهو ‹ ضيبألا روفاكلاو دوسألا يشبحلا مهلوقكو « اوملسأ

 يضر سابع نبا نع جرعألا ناسح يبأ نع ةداتق قيرط نم ۲۸١( /۲) مکاحلاو ١( /۸) قازرلا دبع هجرخأ (۱)

 . قودص ناسح وبأو . ةداتق ةنعنعل فعض هيف هدانسإو . امهنع هللا
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 <« ملسلا يف صخرو ناسنإلا دنع سيل ام عيب نع ىهن ١ مالسلا هيلع هنآ يور ام وهو « ةنسلابو

 وه هيف ملسملا ذإ مودعملا عيب هنأ سايقلا هجوو . هانيور اب هانكرت انكلو هابأي ناك نإو سايقلاو

 . عيبملا

 . ةلاحم

 . نيمدقألا هءابآ لجرلا فلس : لاقي رخآ ىنعم ىلع اًضيأ قلطي فلسلا نأل هزيم ليقو

 لاقو . ءالعلا يخيش ةخسن يفاذكو « اهيف لزنأو خسنلا ضعب يفو هيف لزنأو : هلوق

 بحاص ىور اًمكاح كلذ لثمو « ةنيادملا ليوأت ىلع ريمضلا ثنأ اغإو فلسلا يف : يزارتألا

 نالفل : لوقي اينا اًيبارعأ تعمس :ءالعلا نب رمع وبأ لاق يعمصألا متاح يبأ نع «ةرهمجلا»

 ام هل تلقف ؟ ةفيحصب سيل لاقف ؟ يباتك هتءاج لوقتأ : تلقف « اهرقتحاف يباتك هتءاج بوغل

 ۰ . قمحألا : لاق ؟ بوغللا

 هنأ يور ام وهو ) :م ةنسلاب عورشمو يأ « باتكلاب هلوق ىلع فطع وه :ش ( ةنسلابو ) :م

 اذنه :ش ( ملسلا يف صخرو ناسنإلا دنع سيل ام عيب نع ىهن ) :م يب يبنلا نأ يأ :ش ( مالسلا هيلع

 . فنصملا مالك نم ال ثيدحلا مامت نم ملسلا يف صخرو هلوقو . ظفللا اذهب بيرغ

 ««كدنع سيلام عبتال » ثيدححلا ظفلو « ىنعملاب ثيدحلا لقناذه : يكاكلا لاقو

 ول هنإف «هكلم يف سيل ام كدنع سيل اب دارملاو « ظفللا اذهب هوور -مهنع هللا يضر- ةباحصلاو

 رهاظلا : تلق . ىهتنا ‹ كلذ لبق هآر يرتشملا ناك اذإ ارضاح نكي مل نإو زوجي هکلم يف ناک

 باحصأ هجرخأ ناسنإلا دنع سيل ام عيب نع يهنلا ثيدحف نيثيدح نم بكرم ثيدحلا اذه نأ

 هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةعبرألا نتسلا
 نمضي مل ام حبر الو عیب يف ناطرش الو عيبو فلس لحي ال :٠ يَ هللا لوسر لاق : لاق امهنع

 . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو .« كدنع سيل ام عبت الو

 - سابع نبا نع لاهنملا يبأ نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأف ملسلا يف ةصحخرلا امأو

 : لاقف ثالثلاو نيتنسلا رمتلا يف نوفلسي سانلاو ةنيدملا ةي يبنلا مدق : لاق - امهنع هللا يضر

 . مولعم لجأ ىلإ مولعم ليك يف فلسيلف ءيش يف فلسأ نم»

 م سايقلا يأ :ش ( هانكرت انكلو ) :م هزاوج يأ ملسلا يأ :ش ( هابأی ناک نإو سایقلاو ) :م

 وه هيف ملسملا ذإ مودعملا عيب هنأ سايقلا هجوو ) :م نآلا انركذ يذلا ثيدحلا وهو :ش (ءانيور امب)

 كولم وأ كولم ريغ دوجوم عيبو مودعم وهو هيف ملسملا وه عيبملاذإ خسنلا رشكأ يفو :ش (عيبملا

 رابتعاب هزاوج ىلع عامجإلا دقعناو ردجأو ىلوأ مودعملا عيبف ‹ حصي ال ميلستلا رودقم ريغ

 . ةرورضلاو ةجاحلا
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 ليك يف ملسيلف مكنم ملسأ نم »: مالسلا هيلع هلوقل تانوزوملاو تاليكملا يف زئاج وهو : لاق
 ‹ نامثأ امهنأل ؛ريناندلاو مهاردلا ريغ تانوزومل اب دارملاو » مولعم لجأ ىلإ مولعم نزوو مولعم

 . ًالطاب نوكي : ليق مث . امهيف ملسلا حصي الف ءاًنمثم نوكي نأ دب ال هيف ملسملاو

 جاتحيف هبسفن ىلع قفنيو اهعيبي لام نيع هدنع نوكي ال ار هنأل ينغلاو ريقفلا هيلإ جاتحي هنإف
 حابرتسالا ىلإ جاتحيف « هلايعو هسفن ىلع قفني نأ ىلإ جاتحي ينغلاو ملسلا ذخأ ىلإ
 لث ىرتشت نايعألا نأل « نايعألا ءارشب لصحي امي رثكأ قيرطلا اذهب لصحي حابرتسالاو

 . ةجاحلا رابتعاب زوجف هنم لكأي لقأب نيدلاو

 يف ينعي :ش ( تاليكملا يف زئاج ) :م ملسلا يأ :ش ( وهو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 : الب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل ) :م ينزو لك يف ينعي :ش ( تانوزوملاو) :م يليك لك

 هجرخأ ثيدحلااذه :ش ( « مولعم لجأ ىلإ مولعم نزوو مولعم ليك يف ملسيلف مكنم ملسأ نم» ) :م
 دقو «ثيدحلا - امهنع هللا يضر- سابع نبا تعمس : لاق لاهنملا نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا

 . “”مولعم ليك يف الإ فلسي الف ظفلب هدنسم يف دمحأ هاورو « نآلا ىضم
 يف فلسيلف ليك يف مكدحأ فلسأ اذإ هانعم -هنع هللا يضر - يعفاشلا لاق يقهيبلا لاق

 .اًمولعم ًالجأ ملسيلف ًالجأ ىمس اذإو « مولعم نزو يف فلسيلف فلس نإو مولعم ليك

 نامثأ امهنأل ريناندلاو مهاردلا ريغ تانوزوملاب ) :م هلوق يف يرودقلا دارم يأ :ش ( دارملاو ) :م

 مهاردلا يف يأ :ش ( امهيف ملسلا حصي الف ) :م اعيبم هنوكل :ش ( اًنمثم نوكي نأ دبال هيف ملسملاو
 ةرشع يف نوزوملاو ليكم ا نم هريغو سابركلا نم عرذأ ةرشع ملسي نأ هتروص « ريناندلاو

 . ابر هنأل « عامجإللاب زوجي ال ريناند ةرشع يف مهارد ةرشع ملسأ ول ام < ريناند وأ مهارد

 ليق مث) :م هلوقب هنايب ىلإ فنصملا راشأ « ريناندلاو مهاردلا يف ملسلا يف خياشملا فلتحخاو

 . نابأ نب ىسيع لوق وهو « ًالطاب ملسلا نوکي يأ :ش ( ًالطاب نوکی

 . ضورعما نم اهريغ وأ ةطنحلا ملسأ اذإ اميف فالتخالا اذه : يكاكلا لاقو

 يف يعفاشلا دنعو « اندنع زوجي ال ةضفلاو بهذلا يف ةطنحلا ملسأ ول« طوسسبملا» يفو

 مهبتك يف ركذ نكلو «هدنع اًعيبم نوكي نأ حلصي دقنلا نأ ىلع ءانب كلام لاق هبو « زوجي ردقلا
 وأ راغصو قيتع وأ ثيدح هنأو ةدوجملاو نوللاو عونلا « فاصوأ ةتس ركذيو اًقلطم حصي هنأ

 . حصي ال اندنعو «رابک

 .ًاعوفرم سابع نبا نع لاهنملا يبأ نع ريثك نب هللا دبع قيرط نم (۲۸۹ )١/ دنسملا يف دمحأ هاور (1)
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 دوقعلا يف ةربعلاو « ناكمإلا بسحب نيدقاعتملا دوصقل ًاليصحت لجؤم نمشب اعيب دقعني : ليقو
 : لاق . كلذ نكي الو هيف دقعلا ابجوأ لحم يف بجي اغنإ حيحصتلا نأل حصأ لوألاو « يناعملل

 عفترتل اهنم دبالو ‹ ةعنصلاو ةفصلاو عرذلا ركذب اهطبض نكي هنأل ؛ تاعورذملا يف اذكو

 ‹ ملسلا ةحص طرش ققحتيف ةلاهجلا

 لجؤم نمشب ) :م اعيب دقعني هدنعف شمعألا ركب يبأ لوق وهو :ش ( اًعيب دقعني ليقو ) :م

 (لوألاو) :م ظافلألل ال :ش ( يناعملل دوقعلا يف ةربعلاو « ناكمإلا بسحب نيدقاعتملا دوصقمل ًاليصحت

 يف بجب اغنإ ) :م دقعلا حيحصت يأ :ش ( حيحصتلا نأل حصأ ) :م نابأ نب ىسيع لوق وهو :ش

 نكي الو ):م ريناندلاو مهاردلا وهو :ش ( هيف دقعلا ) :م يرتشملاو عئابلا يأ :ش ( ابجوأ لحم

 . هيف دقعلا ابجوي مل امهنأل « رخآ لحم يف هحيحصت يأ :ش (كلذ

 فالح الو :ش ( تاعورذملا يف ) :م زوجي يأ :ش ( اذكو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ء ةعنصلاو ةفصلاو ) :م اًضرعو ًالوط يأ :ش ( عرذلا ركذب اهطبض نكي هنأل ) :م ةعبرألا ةمئألل هيف

 :ش ( ملسلا ةحص طرش ققحتيف ةلاهجلا عفترتل ) :م ثالثلا تافصلا نم يأ :ش ( اهنم دبالو

 . ملستلاو ميلستلا نم ةعناملا ةعزانملا ىلإ يضفي ال هنأل ربتعم ريغ اهدعب ريسيلا توافتلاو

 رذعتل يراوبلاو رصحلاو تايثلاك تاعورذملا يف ملسلا زوجي ال نأ سايقلاو «ىبتجملا» يفو

 عامجإب كلذ كرت نكل « رهاوجلاك كالهتسالاب لثملاب نمضي ال اذهلو « ةمذلا يف اهلوبق

 . ىهتنا .ءاهقفلا

 نم :مالسلا هيلع هلوق نأل « صنلا ةلالدب تانوزوملاو تاليكم اب تاعورذملا تقحلأ ليقو

 ميلستلا يف ةيوستلا رابتعاب تانوزوملاو تاليكم ا يف زاوحلا يضتقي ثيدحلا . . . مكنم ملسأ

 قيرطب امهب اهقاحلإ زوجيف تاعورذملا يف ققحتت ةيوستلاو « هيف ملسملا يف فصو ام ىلع

 .ةلالدلا

 هيلع هلوق ةرابع انه اهو ‹ صنلا ةرابع هضراعي ملاذإ ةلالدلاب لمعلا زوجي اغنإ : ليق نإف

 ال ةرابعلا كلت نأل ءامهباهقاحلإل ةيفان «كدنع سيلام عبتال» : مالسلاو ةالصلا لضفأ

 هلوق ةرابع يفن تحت امه ءارو ام يقبو امهيف زاوجلا رصحنا ثيدحلاب ينزولاو يليكلاب تصصخ

 . ةلالدلاب لمعلا حصي الف امهءارو اميف عورذملاو « ثيدحلا . . . عبتال : مالسلا هيلع

 ىقبي ال ضعبلا هنم صخ اذإ باتكلا نم ماعلا نأل « كيلع ةجح هّتركذ يذلا اذه : انلق

 نكلو ةجح يقب نإ راتخملا لوقلا ىلعو «!؟ ةنسلا يف فيكف « يخركلا دنع ًالصأ ةجح يقابلا

 « دحاولا ربخو سايقلا نم ىوقآ صنلا ةلالد نأ كشالو دحاولا ربخو سايقلا ةبترم نود هتبترم

 يف ملسلا زوجيف ضراعملا نع ةملاس ةلالدلا تيقبف « ةلالدلل اًضراعم ماعلا كلذ نكي ملف
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 طوبضم « مولعم براقتملا يددعلا نأل ؛ ضيبلاو زوجلاك توافتت ال يتلا تادودعملا يف اذكو
 ىلع سانلا حالطصاب ءاوس هيف ريبكلاو ريغصلاو « هيف ملسلا زوجيف ٠ ميلستلا رودقم « فصولا
 يف داحآلا توافتو « اًشحاف اًتوافت هداحآ توافتي هنأل ؛ نامرلاو خيطبلا فالخب « توافتلا رادهإ

 : لالا ي : هداحآ توافتي هنأل ةماعنلا ضيب ىف زوجي ال هنأ ةفينح يبآ نعو . توافتملا يددعلا فرعي ةيلاملا

 ملسلا زاوج« حاضيإلا» يفو . ىوقأ وأ صنلاب تبث امل اًيواسم اهب تباثلا تايددعلاو تاعورذما
 ةلآلا ذختا اذإف « ةلآلاب عنصي دبعلاو ءدبعلا عونصماهنأل ٠ ناسحتسالا قيرطب بايثلا يف
 نود تالماعملا يف لمتحياذو « توافت ليلق الإ كلذ دعب ىقبي الف عونصملا ذختي عناصلاو

 ولو «ًالمحتم ناك ريسي نبغب ريغصلا هدلو لام عاب اذإ بألا نأ ىرت الأ ٠ تاكالهتسالا
 . هنامض هيلع بجی اریسی اًئیش كلهتسا

 نأل ؛ ضيبلاو زوحلاك توافتت ال يتلا تادودعملا يف ) :م ملسلا زوجي اذكو يأ :ش (اذکو ) :م
 طوبضم مولعم ):م لث اب نمضيو ةميقلاب اهداحآ توافتي ال ام وهو :ش ( براقتملا يددعلا
 رادهإ ىلع سانلا حالطصاب ءاوس هيف ريبكلاو ريغصلاو « هيف ملسلا زوجيف « ميلستلا رودقم «فصولا

 سلفب ةزوج ىرت ال كنإف «هريبكو هريغص يف مهنيب اميف يرجت ةحماسملا نإف :ش ( توافتلا
 اوزوج اذهلو ‹ عونلا ركذب توفي توافتلا كلذو ةيلاملا يف دع اذإ توافت اغإو ‹ نيسلفب ةزوجو
 ضيبلا ريغص «يواحطلا حرش» يفو « يعفاشلا لاق هبو < اددع دغاكلاو ناجنذابلا يف ملسلا

 . دحاو سنج نم ناک نإ دعب ءاوس هریبکو

 ًاليك زوجي لهو اًنزو توافتملاو ةبراقتملا تادودعملا لك يف ملسلا زوجي : يعفاشلا لاقو

 . ناهجو هيف «هل

 تايددعلا يف : يعازوألا لاقو «ًاليك زوجيالو اًنزو زوجي: زوللاو زوحجملا يف لاقو
 يف دعلا يفكي الو «ةيعفاشلا زيجو)» يفو .ورمع نب نمحرلا دبع همساو انبهذم لثم هبو توافتملا

 ۰ . نوزوملا ركذ نم دب ال لب ٠ تادودعملا

 مهردب اًخیطب یرت كنإف :ش ( اًنشحاف اًنوافت هداحآ توافتي هنأل ؛ نامرلاو خيطبلا فالخب ) :م
 توافتو ) :م هلوقب توافتملا نع توافتملا يددعلا ةفرعم يف طباضلا نيبو « نيمهردب اًخيطبو
 عاونألا نود ةيلاملا يف يددعلا داحآ توافتب يأ :ش ( توافحملا يددعلا فرعي ةيلاملا يف داحآلا
 . فسوي يبأ نع يورملا وهو توافتملا يددعلا فرعي

 هنأل ةمامتلا ضيب يف زوجي ال ) :م ملسلا نأ يأ :ش ( هنأ ةفينح يبأ نعو ) :م هلوقب كلذ ديأو
 ام فسوي يبأ نع لقن ام توافحملا يددعلا ريسفتو : يزارتألا لاقو :ش ( ةيلاملا يف هداحآ توافتي
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 يددع هنأل ؛ اليك زوجي ال : - هللا همحر - رفز لاقو . اليك زوجي اًددع هيف ملسلا زوجي امک مٹ

 ةراتو ددعلاب فرعي ةرم رادقملا نأ انلو . توافتلل اضيأ اددع زوجي ال هنأ هنعو . ليكم سيلو

 . اددع سولفلا يف اذكو . امهحالطصاب اليكم ريصيف حالطصالاب ادودعم راص امنإو « ليكلاب

 يف ةينمثلا نأ امهلو . نامثأ اهنأل زوجي ال دمحم دنعو « فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذه : ليقو

 زوجي الو . لبق نم هانرکذ دقو « اینزو دوعت الو امهحالطصاب لطبتف امهحالطصاب امھقح

 زوجي : يعفاشلا لاقو . ناويحلا يف ملسلا

 ئلآللاو رهاوجلاو ردلاك كلذو هيف ملسلا زوجي الف هسانجأ فلتخاو ةميقلا يف هداحآ فلتحخا

 نيب اذإ الإ ‹ اهوحنو لجرفسلاو خيطبلاو نامرلاو عراكألاو سوؤرلاو بشخلاو دولجلاو مدألاو

 عيمجب ىتأو اًمولعم اًظيلغو اًمولعم الوطو اًمولعم اًئيش عذجلاو بشخلاو مدألاو دولحجلا سنج نم

 اًبراقتم نوكي لثملاب ةكلهتسم ن اك ام نأ براقتملاو توافتلا نيب لصافلا دحلاو يكاكلا لاقو

 . اًتوافتم نوكي ةميقلابو

 ددعلا ثيح نم يأ :ش ( اددع ) :م براقتملا يددعلا يف يأ :ش ( هيف ملسلا زوجي امك مث ) :م

 يددع هنأل ؛ اليك زوجي ال : - هللا همحر - رفز لاقو ) :م ليكلا ثيح نم يأ :ش ( ًاليك زوجب) :م

 . داحآلا يف :ش ( توافتلل اًضيأ اددع زوجي ال هنأ ) :م رفز نعو يأ :ش ( هنعو . ليكمب سيلو

 ًاليكم ريصيف حالطصالاب اودعدم راص اغنإو « ليكلاب ةراتو ددعلاب فرعي ةرم رادقملا نأ انلو ) :م

 :م ملستلاو ميلستلا يف ةعزانملا ىلإ يضفي الف « نيدقاعتملا حالطصاب يأ :ش ( امهحالطصاب

 رهاظ وهو« ددعلا ثيح نم يأ :ش ( اددع سولفلا يف ):م ملسلا زوجي اذك يأ :ش (اذکو)

 اهنأل « زوجي ال دمحم دنعو « فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ) :م باوحجلا يأ :ش ( اذه ليقو ) :م ةياورلا

 قح يف يأ :ش ( امهقح يف ةينمثلا نأ ) :م فسوي يبأو ةفينح يبأالو يأ :ش ( امهلو ) :م

 يأ :ش ( امهحالطصاب لطبيف ) :مامهيلع ريغلا ةيالو مدعل :ش ( امهحالطصاب ) :م نيدقاعتملا

 الو ) :م ملسلا زاجف نييعتلاب نيعتي اتمثم يقب ةينمثلا تلطب اذإف « امهحالطصا لاطبإ امهلو

 دقو) :م ةنوزوم راغص عطق اهنأل اينزو دوعت داسكلا دعب اهنأ دمحم لوقل در اذه :ش ( اًينزو دوعت

 . نيسلفلاب سلفلا عيب ةلأسم يف ابرلا باب يف يأ :ش ( لبق نم هانركذ

 :م يعازوألاو يروثلا لاق هبو « اًقيقر وأ ةباد ناك ءاوس :ش ( ناويحلا يف ملسلا زوجي الو ) :م

 لاحلا لوهجمل مسا ةفلخلا نإف « تافلخلا يف الإ دمحأو كلام لاق هبو :ش ( زوجي : يعفاشلا لاقو )

 وا



 . بايثلا هبشأف ريسي كلذ دعب توافتلاو ةفصلاو عونلاو نسلاو سنجل ا نايب اًمولعم ريصي هنأل

 ىلإ ىضفيف ةنطابلا يناعملا رابتعاب ةيلاملا يف شحاف توافت هيف ىقبي ركذ ام ركذ دعب نأ انلو

 «دحاو لاونم ىلع اجسن اذإ نابوثلا توافتي املقف « دابعلا عونصم هنأل ؛ بايثلا فالخب « ةعزانملا

 ` . قافتالاب زوجيف « ةفص الب قلطملا ناويحلا داعملو

 ىلع عمجيو « قونلا نم لماحلا ءافلابو ماللا رسكو ةمجعملا ءاخلا حتفب ةفلخلا : تلق
 ناويحلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م تلاح اذإ تفلخأو « تلمح اذإ تفلخ دقو ‹ فئالخو تافلخ

 عذج وأ ضاخم تنب : لاق نأب :ش ( نسلاو ) :م لبإ لاق نأب :ش ( سنجل ا نایبب اًمولعم ریصب ) :م
 « لازه وأ نيمس : لاق نأب :ش ( ةفصلاو ) :م يبرع وأ يتخب لاق نأب :ش ( عونلاو ) :م ينث وأ
 دعب يأ :ش ( كلذ دعب توافتلاو ) :م يئرملا ةلزنب فوصوملاو « ةعبرألا هذهب هتيلام طبضي ينعي

 ةا يبنلا نأ تبث دقو « زاوجلا يف :ش ( بايثلا هبشأف ) :م هتلقل :ش ( ريسي ) :م ةعبرألا هذه نايب

 هيلع -هنأو « لجأ ىلإ شيجلا زيهجت يف نيريعبب اريعب يرتشي نأ صاعلا نب ورمع رمأ
 ٠ . ضارقتسالا نم زاوجلا ىلإ برقأ ملسلاو « “ اًيعابر هاضقو اركب ضرقتسا -مالسلا

 توافت هيف ىقبي ) :م ةفصلاو عونلاو نسلاو سنجلا نم يأ :ش ( ركذ ام ركذ دعب نأ انلو ) :م
 نهذلاو نسحلا قلخلاو ةحاصفلاو ةحالملاو ةحابصلاك :ش ( ةنطابلا يناعملا رابتعاب ةيلاملا يف شحاف

 نيدبع ىرت كنإف ءودعلا ةدشو لهس ىنعم يهو باودلا يف ةجلمهلاو ةرهشلا نسحو ةسايكلاو
 : رعاشلا لاق ‹ نيفلأ رخآلاو اًملأ امهدحأ يواسي كلذ عم ةروكذملا فاصوألا يف نيقفتم

 ادحاو نوواسيال مهارت فلأو دئاز فلألا لدعيادرف بدألا

 م زوجي الف :ش ( ةعزانملا ىلإ يضفيف ) :م ةلاهج يقبف فص ولاب طبضت ال يناعم هذهو

 باجأف بايثلا يف سايقلا ىلع ناويحلا يف ملسلا يعفاشلا سايق نع اًباوج :ش ( بايثلا فالخب)

 :م روكذملا رابتعاب ريمضلا ريكذتو ‹ بايثلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م حيحص ريغ سايقلا اذه نأب

 اذإف < ةلأب عنصي اغنإ دبعلا نأل :ش ( دحاو لاونم ىلع اجسن اذإ نايوثلا توافتي املقف دابعلا عونصم)

 ردقلا كلذب ربتعيالو « اريسيالإ ةيلاملا يف توافتي الو « عونصملا دحتا ةلآلاو عناصلا دحتا

 . ىلاعت هللا عنص ناويحلاو

 زوجي ال هلثم يفو ‹ ریظن هل دج وي ال هجو ىلع ناک دقف ۰ یلاعت هدیری ام ىلع نوکی كلذو

 . قافتالاب ملسلا
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 .ريفاصعلا ىتح هسانجأ عيمج هيف لخديو « « ناويحلا يف ملسلا نع ىهن » هايي يبنلا نأ حص دقو

 برحلا راد يف ناك وأ « ابرلا ةيآ لوزن لبق ناك هنأ :صاعلا نب ورمع ثيدح نع باوجلاو

 يف ناك تالآلا لقنف مالسإلا راد يف ناك نإو شيجلا زيهجتو « اهيف يبرحلاو ملسملا نيب ابر الو

 . ذئموي مالسإللا راد يف اهتزعل برحلا راد

 هنأ ليلدب يب هللا لوسر ةمذ يف اًتباث ضرقلا نكي مل هنأ : يناثلا ثيدحلا نع باوجلاو

 . كلذ لعفي نأ زوجي فيكف « هيلع مارح ةقدصلاو ةقدصلا لبإ نم اضق

 يف مكاحلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش “'( ناويحلا يف ملسلا نع ىهن ةا يبنلا نأ حص دقو ) :م

 يرامزلا كلملا دبع انثدح يبرح نب ميهاربإ نب قاحسإ نع هننس يف ينطقرادلاو كردتسللا

 هللا يضر -سابع نبا نع ةمركع نع ريثك يبأ نب ييحي نع رمعم نع يروثلا نايفس انثدح
 «هاجرخي ملو دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو « ناويحلا يف فلسلا نع ىهن ايب يبنلا نأ -امهنع

 لحي ال تاعوضوملاب تاقثلا نع يتأي دج ثيدحلا ركنم ميهاربإ نب قاحسإ : نابح نبا لاقو

 عيمج ) :م ناويحلا يف هلوق يف يأ :ش ( هيف لخديو ) :م بجعتلا ةهج ىلع الإ هثيدح بتك

 ال ء اًضيأ ريفاصعلا لخدي ىتح يأ :ش ( ريفاصعلا ىتح ) :م ناويحلا سانجأ يأ :ش (هسانجأ

 األ ۾ ‹ عازنلا لحم لصتي الف هنم فوصوملا وه هيف عزانتملاو فصولا يف ناويحلا نع يهنلا لاقي

 هللا يضر دوعسم نبا نأ ةبراضملا باتك لوأ ىف ثيدحلا اذه رسف دق نسحلا نب دمحم نإ لوقن

 صئالق يف بوقرع نب ثيرتع ىلإ ديز اهملسأف ةديلخ نب ديز ىلإ ةبراضم الام عفد هنع
 .ةمولعم

 يف ملسلا زاوج مدع نأ ملعف « ناويحلا يف انلاومأ ملسن ال « انلام ددرا : دوعسم نبا لاقو

 هنوكل عنملا ناكف « ةمولعم تناك صئالقلا نأل « فصولا كرت رابتعاب هيف نكي مل ناويحلا

 ‹ ريفاصعلاب ضوقنم انلو :هلوقب روكذملا ليلدلا نأل « حماست فنصملا مالك يف لاقي ال اًتاويح

 أو ؛ مصخلا باوج ثيح نم لب « بولطلا ىلع لالدتسالا ثيح نم نكي مل كلذ ركذ نأل

 . ةنسلا وهف كلذ ىلع ىلع ليلدلا

 ريغ ريفاصعلا نم توافتلاو سانلا هربتعي توافتل حصي ال اغنإ ناويحلا يف ملسلا : تلق نإف

 . اهيف ملسلا زوجي نأ يغبنيف « ربتعم

 ينطقرادلاو ٥۷( /۲) ناويحلا يف فلسلا نع يهنلا باب - عويبلا يف - كردتسملا يف مكاحلا هاور :ًادج فبعض )١(

 نع رمعم نع يروثلا نايفس انث يرامزلا كلما دبع انث ميهاربإ نب قاحسإ قيرط نم :۳٠۹( ص) عويبلا يف

 لهذ دقو . ثيدحلا ركنم ميهاربإ نب قاحسإو : تلق . ًاعوفرم سابع نبا نع ةمركع نع ريثك يبأ نب ىيحي

 . دانسإللا حيحص : لاقف مكاحلا
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 . اهل رادقم ال توافتم يددع وه ذإ « اهيف تواضفتلل عراكألاو سوؤرلاك هفارطأ يف الو : لاق

 اذإ الإ ء اهيف توافتلل ازرج ةبطرلا يف الو « امزح بطحلا يف الو « اددع دولجا يف الو :لاق

 كلذ فرع

 ر
 « ناويحو ناويح نيب لصفي مل صنلاو « ىنعملل ال صنلا نيعل صوصنملا يف ةربعلا : انلق

 . «یفاکلا» یف اذک

 فارطأ يف اًضيأ ملسلا زوجي الو يأ :ش ( هفارطآ يف الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :م اًضيأ عارك ىلع عمجيو « رقبلاو ةاشلا عارك عمج وهو :ش ( عراكألاو سوؤرلاك ) :م ناويحلا
 ربكلاو رغصلاب اهفالتخال هل ردقم ال يأ :ش ( اهل رادقم ال توافتم يددع وه ذإ  اهيف توافتلل)
 . رهظألا يف يعفاشلا لاق انلوقبو « روكذملا رابتعاب رئامضلا ريكذتو « لازهلاو ىنمسلاو

 دولحلا يف ملسلا زوجي الو يأ :ش ( اددع دولجلا يف الو ) م : : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 الو ةعزانملا ىلإ اهيف ملسلا يضفيف ريبكلاو ريغصلا اهيفو ٠ ةيددع اهنأل ددعلا ثيح نم اًضيأ

 اًنزو زجي مل ادع زجي مل ثيحف يددع هنآ هانعم نأل « اددع هديقل اًنزو زوجي هنآ مهوتي

 كلام لاقو ‹ رهظألا يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو ةداع نزوي ال هنأل ‹ ىلوألا قيرطلاب

 . اًنزو وأ اددع عراكألاو سوؤرلاو دولجلا يف ملسلا زوجي لوق يف دمحأو

 (اًمزح بطحلا يف الو ) :م هيف ملسلا زوجي اًمولعم ابرض دولجلل نيب ولو : «ةريخذلا» يفو
 «ةرهمجلا» يف لاق « ةمزح عمج وهو مزحلا ثيح نم بطحل | يف اًسضيأ ملسلا زوجي الو يأ :ش

 هنوكل زوجي ال اغنإو ٠ بطحلا ةمزح تيمس هنمو ‹ هتمزح دقف ةرابض)لاک هتعمج ئش لک

 يف الو ) :م ؛طوسيملا» يف اذك « زاج كلذ فرع نإف « هظلغو هضرعو هلوط ثيح نم ًالوهجم

 ءارلا حتفو ميجا مضب زرجلا ثيح نم ةبطرلا يف اًضيأ ملسلا زوجي الو يآ :ش ( ازرج ةبطرلا
 يف هلاق باطر عمجلاو « تسيفسالا ةبطرلاو ةمزحلا يأ يهو ةزرج عمج يأ « يازلا اهدعب
 . اًميسرب رصم لهأ اهيمست يتلا يهو « «برخملا»

 عابت اهنأل ةبطرلا يف ملسلا يف ريخال : «لماشلا» يفو . اًخسم ةيلامشلا دالبلا لهأو
 ةلاهجلل الامحأ يأ « اراقوأ زوجي الو : «طوسبملا» يفو . اًنزو عابي هنأل تقلا يف زوجيو امزح

 اذإ الإ ) :م . ةبطرلا زرجو بطحل ا مزحو دولجلا ددع يف توافتلا لجأل يأ :ش ( اهيف توافتلل ) :م

 لدي فنصملا مالك نم هدعب ام نأل « اررج ةبطرلا ةلأسمب قلعتم ءاننتسالا اذه :ش ( كلذ فرع

 . لمأتملا ىلع ىفخي ال كلذ ىلع

 ‹ لوهجملا ةغيص ىلع نوكي فيفختلا ىلعف « ديدشتلاو فيفختلا هيف زوجي فرع : ةلوق

 نم ديدشتلا ىلعامأو . زرجملا نم ركذام ىلإ ةراشإ وهو « عفرلا لحم يف كلذ هلوق نوكيو

۳۳٢ 



 . توافتي ال هجو ىلع ناک اذإ زوجي ذئنیحف « عارذ وأ ربش هنأ ةمزحلا هب دشي ام لوط هل نیبی نأب

 ول ىتح ‹ لحملا نيح ىلإ دقعلا نيح نم ادوجوم هيف ملسملا نوكي ىتح ملسلا زوجي الو : لاق
 . زوجي ال كلذ نيب اميف اعطقنم وأ « سكعلا ىلع وأ لحملا دنع ادوجوم دقعلا دنع اعطقنم ناك

 ىلع هنأ هلو ةردقلا دوجول لحملا تقو ادوجوم ناك اذإ زوجي : يعفاشلا لاقو

 ‹ هيلإ ملسملا ىلإ ةنيرقلاب عجري يذلا ريمضلا وهف هيف لعافلاو مولعملا ةغيص ىلعف فيرعتلا

 لوعفم هنأ ىلع بصنلا لحم يف ذغنيح كلذ هلوق نوكيو ملسلا بر ىلإ عجري نأ زوجيو
 : هلوقب فيرعتلا هجو -هللا همحر- فنصملا نيب مث . فرع

 هب دشي ام لوط نايب يأ « ةيردصم ٠ نأ» ةملكو :ش ( ةمزحلا هب دشي ام لوط هل نیبي نأب ) :م

 يف نيروكذملا نيهجولا بسحب لوهجملاو مولعملا نيهجولا لمتحي اًضيأ نيبي ظفلو « ةمزحلا

 اًمولعم اددشم هنوک یلعو « اًضيأ ًالوهجم نیبی ظفل نوکی ًالوھجم فرع نوک یلعف ‹ فرع
 يف نآلا انركذ امك هيلإ ملسملا وأ ملسلا بر ىلإ عجري هيف ريمضلاو « اًمولعم اًضيأ نيبي نوكي
 ربخ هنأل عوفرم :ش ( ربش) :م :هلوقو ‹ لوط هلوق نم لدب ةزمهلا حتفب :ش ( هنأ ) :م هلوقو فرع

 . نأ

 هب دشي ام لوط نيب نيح يأ :ش ( ذئنیحف ) :م هلوقو « هيلع فطع :ش ( عارذ وأ ) :م هلوقو

 ددشت يأ :ش ( ناك اذإ ) :م ملسلا يأ :ش ( زوجي ) :م عارذ ردق وأ ربش ردق هنوك نم ةمزحل ا

 زوجي الف هوحنو كوشلاك توافتي ناك اذإ امأ « دشلاب يأ :ش ( توافتي ال هجو ىلع) :م ةمزحلا

 هانررح هللا دمحبف يغبني امك عوضوملا اذه ررح حارشلا نم ادحأ رأ ملو « ةعزانملا ىلإ هئاضفإل

 . بولطملا وه امك

 دقعلا نيح نم ادوجوم هيف ملسملا نوكي ىتح ملسلا زوجي الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اميفو لحملا نامزو دقعلا نامز هيف ملسملادوجو طرتشي هنآ اذه لصاح :ش ( لحلملا نيح ىلإ

 ادوجوم ناک ناف :ش ( سكعلا ىلع وأ لحما دنع ادوجوم دقعلا دنع اًعطقنم ناك ول ىتح ) :م امهنيب

 يآ :ش ( كلذ نيب اميف ) :م اعطقنم ناك وآ يأ :ش ( اًعطقنم وأ ) :م لحم ا دنع اعطقنمو دقعلا دنع

 يف ملسلا ن ةلأسملا لعلو اندنع ملسلا يأ :ش ( زوجي ال ) :م لحما تقوو دقعلا تقو نيب اميف

 . اندنع زوجي ال عطقنملا

 طرتشي :لوقي هنإف :ش ( ةردقلا دوجول لحما تقو ادوجوم ناك اذإ زوجي :يعفاشلا لاقو ) :م

 . قاحسإو دمحأو كلام لاق هبو « بسحف لحملا دنع ادوجوم نوكي نأ

 الو «لحملادنعو دقعلا دنع كلامو ‹ لحم ادنع هدوجو ربتعي : يعفاشلاو يكاكلا لاقو

 ىلع) :م هيف ملسملا نآ يأ :ش ( هنأ ) :م يعفاشلا يأ :ش ( هلو ) :م كلذ نيب اميف عاطقنالا عطقني
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 « اهحالص ودبي ىتح رامثلا يف اوفلست ال » : -مالسلا هيلع -هلوق انلو . هبوجو لاح ميلستلا

 نم نكمتيل لجألا ةدم يف دوجولا رارمتسا نم دبالف ليصحشلاب ميلستلا ىلع ةردقلا نألو

 . ليصحتلا

 ناوأب سيل هنأل ربتعي ال كلذ ليق « ةزجعملاو لجألا لولح نامز وهو :ش ( هبوجو لاح ميلستلا

 (اهحالص ودبي ىتح رامثلا يف اوفلست ال) :م : الب يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوق انلو ) :م

 تلق لاق «لجر نع قاحسإ يبأ نع هل ظفللاو ةجام نباو دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا اذهو :ش
 یتح لخن يف اوفلست الو : هرخآ يفو ‹« ثيدحلا . . .-امهنع هللا يضر- رمع نب هللا دبعل

 . یھتنا ٩ هحالص ودى

 دواد يبأ ةهج نم «هماكحأ» يف قحلا دبع هركذو « لوهجم لجر هدانسإ يف : يرذنملا لاقو

 الو : هرخآ يفو ةريره يبأ نع اًتيدح «طسوألا» يف يناربطلا جرخأو . عطقنم هدانسإ :لاقو

 ىلع يأ :ش ( ميلستلا ىلع ةردقلا نألو ) :م ةهاعلا اهبحاص اهيلع نمأي ىتح ةرمث يف اوملست

 :ش ( دوجولا رارمتسا نم دبالف ) :م هيف ملسملا ليصحت يأ :ش ( ليصحتلاب ) :م هيف ملسملا ميلست

 ىلع هيلإ ملسملاردقي الو :ش ( ليصحتلا نم نكمتبل لجألا ةدم يف ) :م هيف ملسملا دوجو يأ

 نوكتاغنإ : انلق . ةدوجوم لحملادنع ميلستلا ىلع ةردقلا يعفاشلا لوقو . عطقنلا باستكا

 ةردقلا تبثت الف كش اًيح هئاقب يفو « تقولا كلذ ىلإ يح دقاعلا يقب اذإ ةدوجوم ذئنيح ةردقلا

 :انلق . لاوزلا ليلد دجوي نأ ىلإ ىقبي تبثي امو ةايحلا وه لصألا : لاق نإف . كوكشم رمأب

 تابثإل لصألا ربتعي الف ةمودعم لاحلا يف ةردقلاو « ناك ام ىلع ناك ام ءاقبإل ربتعي لصألا

 . لبقتسملا يف دج وي ءيش

 يف دجوي ال نأ يضلبلا ركب وبأ هيقفلا هلاق ام عاطقنالا دو «ءاواتف» يف يجاولولا لاقو

 . تويبلا يف دجوي دق ناك نإو « هيف عابيو زبخي يذلا هقوس

 ال يذلا ميلقإلا يف ملسلا حصي ال ميلقإ نود ميلقإ يف عطقنا ولو «رسيلا يبأ طوسبم» يفو

 يف ملسأ اذإ باب« عويبلا » يف ةجام نباو )۳١١۷( اهنيعب ةرمث يف ملسلا يف باب - عويبلا يف دواد وبأ هاور (۱)

 . - امهنع هللا يضر- رمع نبا نع ينارحب لجر نع قاحسإ يبأ قيرط نم )۲۲۸۲١( علطي مل هنیعب لخن
 . عطقنم وهف مهبملا لجرلا اذه ةيناثلاو ‹ سلدم وهو قاحسإ يبأ ةنعنع « ىلوألا ٠ ناتلع هيفو : تلق

 ةريره يبأ نع رشب يبأ نع ديبع نب بيبح نع نامشع نب زيرح قيرط نم )/٥7( طسوألا يف يناربطلا هاورو
 . اهبحاص اهيلع نمأي ىتح ةرمث ىلع اوملست الو : هيفو ًاعوفرم

 . حیحص هدانسإو : تلق
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 ملسلا نأل ؛ هدوجو رظتنا ءاش نإو ملسلا خسف ذ ءاش نإ رايخل اب ملسلا برف لحملا دعب عطقنا ولو

 ملسلا زوجيو : لاق . ضبقلا لبق عيبملا قابإك راصف « ‹ لاوزلا فرش ىلع ئراطلا زجعلاو حص دق

 رودقم فصولا طوبضم ردقلا مولعم هنأل ؛ اًمولعم اًبرضو اًمولعم اًنزو حلالا كمسلا يف

 . عطقنم ريغ وهذإ ميلستلا

 س

 ي ۴ وا یک میلا نع زج ةمبلغع ةن الإ ءرافحا نك ال هال « هيف اجرب

 بف ملسلا ن دارا « يرودقلا اسم ىلع امیرفت اذه رکذ ی :ش ( للا دعب عطقتا ولو:

 م لجالا لاح دعب يآ« لحلا دعب عطل مت لحلا تق ىل ددقملا تقر نم أدوجرس ناك

 ىلع ئراطلا زجعلاو ) :م ميلستلا نع زجع دق هنكلو :ش ( حص دق ملسلا نأل ) :م هيف ملسملا دوجو

 يف :ش ( ضبقلا لبق عيبملا قابإك ) :م اذه مكح :ش ( راصف ) :م دقاعملا ريختيف :ش ( لاوزلا فرش

 . حصألا يف يعفاشلا لاق انلوقبو « دقعلا ءاقب

 سأر درتسيو : يخركلا نع ةياور وهو « لوق يف يعفاشلا لاق هبو دقعلا لطبي :رفز لاقو

 - لمكألا لاقو « نيعلا عيب يف ضبقلا لبق عيبملا كلم ول امك راصف « ميلستلا نع زجعلل لالا

 اه كلذكو « عيبلا لطيي كلذ يفو مياستلا نع زجملا يف : عییلا كاله يف هيف عزانتلا هسايق نع

 هنأل كالهلاب زجعلاك نوكي ال لاوزلا فرش ىلع ناك اذإ ميلستلا نع زجعلا نأ ههجوو . انه

 . ادساف سايقلا ناكف « ةداع لاوزلا نكم ريغ

 :ش ( حلاملا كمسلا يف ملسلا زوجيو ) :م : «ريغصلا عماجا» يف دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 وهو حولغمو حيلم كمس :«برخملا» يفو « كشحخ يه ام » ةيسرافلاب حلالا كمسلا : يكاكلا لاق

 : رعاشلا لاق نكلو « ةبؤر ةخل يف الإ حلام كمس لاقي الو « حلم هيف يذلا ردقملا

 ايرطلاو حلاملا اهمعطأ ايرصب تجوزت ةيرصب

 يف لاقو . هتخلب خؤي ال دلوم كلذ ء ايرطلاو حلاملا اهمعطأ : رخآلا لوق ىلإ نتفتلت الو حيلم

 اتزو ) :م حولم كمس : : لاقي نأ زوجي اذه ىلعف « ردقب اهبف حلم ا حرط ردقلا حلم : بدلا ناويد

:ش ( اًمولعم اًبرضو ) :م مولعملا نزولا ثيح نم يأ :ش ( اًمولعم
 عونلا يأ «برضلا ثيح نم يأ 

 ريغ ) :م كمسلا نأل يأ :ش ( وهذإ ‹ ميلستلا رودقم فصولا طوبضم ردقلا مولعم هنأل ) :م مولع

 . دوجولا نع :ش ( عطقنم
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 هنيح يف الإ يرطلا كمسلا يف ملسلا يف ريخ الو : لاق . توافتلل ادع هيف ملسلا زوجي الو

 زوجي عطقني ال دلب يف ناك ول ىتح « ءاتشلا نامز يف عطقني هنأل ؛ اًمولعم اًبرضو اًمولعم اًنزو
 يهو اهنم رابكلا محل يف زوجي ال هنآ ةفينح يبأ نعو . انركذ امل اددع ال اًتزو زوجب امنإو « اًقلطم

 . ةفينح يبأ دنع محللا يف ملسلا يف ريخ الو : لاق .هدنع محللا يف ملسلاب رابتعا عطقت يتلا

 :م ددعلا تيح نم يأ :ش ( ادع ):م كمسلا يف يأ :ش ( هيف ملسلا زوجي الو ) :م

 ملسلا امأف «ةفحتلا» بحاص لاقو . ريبكلاو ريغصلا ديق نإف « هداحآ توافتل يأ :ش (توافتلل)
 . رداونلاو لصألا يف انباحصأ نع تاياورلا ةرابع تبرطضا دقف كمسلا يف

 حلالا هيف يوتسيو « ًاليكو اًنزو راغصلا كمسلا يف زوجي ملسلا نأ بهذملا نم حيحصلاو

 « ناك امفيك زوجي ةياورلا رهاظ يف ةفينح يبأ نع ناتياور هيفف رابكلا امأو « هنيح يف يرطلاو
 دمحمو فسوي يبأ لوق ىلعو « زوجي ال هنأ هنع «يلامألا» باتك يف فسوي يبأ ةياور يفو
 . محللا يف امك ةياورلا رهاظ يف زوجي

 كمسلا يف ملسلا يف ريخ الو :لاق ) :م . محللا فالخب « زوجي ال امهنع ىرخأ ةياور يفو

 ال دلب يف ناك ول ىتح « ءاتشلا نامز يف عطقني هنأل ؛ امولعم اًبرضو اًمولعم انزو هنيح يف الإ يرطلا

 اهنم رابكلا محل يف زوجي ال هنأ ةفينح يبأ نعو . انركذ ام اددع ال اًنزو زوجي اغنإو « اًقلطم زوجي عطقني
 بوقعي نع «ريغصلا عماجلا» يف دمحم لاقو :ش (هدنع محللا يف ملسلاب ارابتعا عطقت يتلا يهو
 لاق « اًمولعم اًبرض هنيح يف نوكي نأ الإ ٠ يرطلا كمسلا يف ملسلا زوجي ال : ةفينح يبأ نع
 : ىلاعت هللا همحر-يدنقرمسلا ثيللا وبأ هيقفلا

 ال ديصلاو ديص كمسلا نأل « هنيح يف : هلوق ينعي أطخ فرحلااذه :سانلا ضعب لاق

 ةفصنأل « باتكلا يف هركذام حيحصلا لاق مث« هديص نكي تقو لك يفف نيح هل نوكي

 نإف دجوي ال ابرو « قوسلا يف دجويامبر يرطلا كمسلاو قاوسألا يف دجوي ال نأ عاطقنالا
 . زوجي ال قوسلا يف دجوي ال تقو يف ملسأ نإو « ملسلا زاج قوسلا يف دجوي تقو يف ملسأ

 ( ةفينح يبأ دنع ) :م محللا يف ملسلا زوجي ال يأ :ش ( محللا يف ملسلا يف ريخ الو :لاق ) :م

 ‹ يأرلاب اًمكح جرختسا اذإ دهتجملا نأ -هللا همحر- يدركلا ةمئألا سمش ةمالعلا نعو :ش

 نع اررحت سأب ال لوقي زاوجلا زيح يف ناك نإو « ريخ ال : لوقي زاوجلا مدع زيح يف ناك نإف

 . يأرلاب ىلاعت هللا مكح يف عطقلا

 ريخ :لمكألا لاقو . ةفينح يبأ لوق يف فلتخم هنأل ريخ ال : لاق اغإو «طوسبملا» يفو

 . ةغلابملا هجو ىلع زوجي ال هانعمو « همومعب ريخلا عاونأ يفن ديفيف يفنلا قايس يف تعقو ةركن

4 



 ‹ فصولا طوبضم نوزوم هنأل ؛ زاج ةمولعم ةفصب اًمولعم اًعضوم محللا نم فصو اذإ :الاقو

 ‹ رويطلا محل فالخب « لضفلا ابر هيف يرجيو « اتزو هضارقتسا زوجيو « لثملاب نمضي اذهلو

 هنمس يف وأ هترثكو مظعلا ةلق يف توافتلل لوهجم هنأ هلو ‹ هنم عضوم فصو نكمي ال هنأل

 ال مظعلا عولخم يفو ‹ ةعزانملا ىلإ ةيضفم ةلاهجلا هذهو « ةنسلا لوصف فالتخا ىلع هلازهو

 عونم لثملاب نيمضتلاو . حصألا وهو ‹ يناثلا هجولا ىلع زوجي

 نم ) :م ملسلا بر يأ :ش ( فصو اذإ ):م :دمحمو فسوي وبأ لاقو يأ :ش (الاقو ) :م

 ةاشك هعضومو هفنصو هعونو هسنج نيب اذإ ينعي :ش ( زاج ةمولعم ةفصب اًمولعم اًعضوم محللا
 قئاقحلا» يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق « هبر نم ةئام رهظلا وأ بنحللا نم نيمس ءيشل يصح

 :م سانلا ةداع يف :ش ( نوزوم ) :م محللا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م امهلوق ىلع ىوتفلاو «نويعلاو

 يبأ نيبو امهنيب فالخ ال ليق «طوسبملا» ىفو . ءايشألا هذه نايبب :ش ( فصولا طوبضم)

 امهبوجو اًضيأ كلذ نأ زوجي ال امو محللا يف ملسلا قلطأ اذإ اميف ةفينح يأ باوج لب « ةفينح

 . اًضيأ كلذ زوجي ةفينح وبأو « اًمولعم اعضوم انيب اذإ اميف

 امهدنعو « اًمولعم اعضوم نيب نإو ملسلا زوجي ال هدنع نأو تباث فالخلا نأ حصألاو
 :م فصولا طوبضم اًتوزوم هنوك لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م اًمولعم اًعضومانيب اذإ زوجي

 ريغ مظعلا نم هيف امو اًنزو لثملا نمضي بصاغلا هفلتأ اذإ ناودعلا نامز يف :ش ( لئملاب نمضي)

 تناك نإو ةيلألا يف ملسلا زوجي اذكهو « رمتلا يف ىونلاك ةقلخلا لصأب تباث هنأل هزاوجل عنام

 مولعم نوزوم هنأل < عامجإلاب ةيلألاو محشلا يف ملسلا زوجيو < مظع ىندأ نع ولخت ال

 :م نزولا ثيح نم يأ :ش (اًئزو) :م محللا ضارقتسا يأ :ش ( هضارقتسا زوجيو ) :م فصولا

 :م هيف ملسلا زوجي ال هنإف :ش ( رويطلا محل فالخب ) :م نزولا ةلعب :ش ( لضفلا ابر هيف يرجيو)

 . همحل ةلقل :ش ( هنم عضوم فصو نكي ال هنأل)

 مظعلا ةلق يف توافتلل لوهجم ) :م محللا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م
 :ش ( هلازهو ) :م هنمس يف توافتلل وأ يأ :ش ( هنمس يف وأ ):م ةعزانملا ىلإ يدؤيف :ش ( هترثكو

 :ش ( ةلاهجلا هذهو ) :م هترشكو لكلا ةلقبو :ش ( ةنسلا لوصف فالتخا ىلع ) :م فلتخي اذه نأل

 يفو ) :م عنام ةعزانملا ىلإ يضفملاو :ش ( ةعزانملا ىلإ ةيضفم ) :م نيهجولا يف ةلاهجلا ىلإ هب راش

 . لازهلاو نمسلا هجو وهو :ش ( يناثلا هجولا ىلع زوجي ال مظعلا عولخم

 يأ :ش ( حصألا وهو ):م ةفينح يبأ نع عاجش يبأ ةياور وهو «فلتخملا » بحاص لاق

 نيتلعلا ىدحإ ءافتنا نم مزلي الو نيتلعب ًالالح مكحلا نوكي نأ زوجي ال هنأل « حصألا وه اذهو

 عنملاب لثملاب نمضي اذهلو ‹ امهلوق نع باوج اذه :ش ( عونمب لثم اب نيمضتلاو ) :م مكحلا ءافتنا

 . ىنعملاو ةروصلا ةياعر هيف نأل « ةميقلا نم لدعأ لثملاف « ميلستلا دعبو
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 لثم فرعيف نياعي ضبقلا نألو ؛ ةميقلا نم لدعأ لئم اف ميلستلا دعبو ‹ ضارقتسالا اذكو

 لاقو . ًالجؤم الإ ملسلا زوجي الو : لاق . هب ىفتكي الف فصولا امأ « هتقو يف هب ضوبقلملا

 « مولعم لجأ ىلإ » : ب هلوق انلو . ملسلا يف صخرو ثيدحلا قالطإل ًالاح زوجي : يعفاشلا

 ‹انیور امیف

 ميقلا تاوذ نم وهف اجيضن محللا ناك نإ : لوقي يذلاو : ناك نيدلا ريهظ مامإلا لاقو

 مث هاوشف اًمحل لجر نم بصغ ًالجر نأ ولو ريبكلا عماجلا يف ركذو . ناتياور هيفف اين ناک نإو
 ةميق هنمضي نأ هنم بوصغملل ناكو « بصغلا نامض طقسي ال كلذ قحستساو ناسنإ ءاج

 .محللا

 ناك ةلأسملا هذه يف دمحم لوق «ريبكلا عماجلا» حرش يف يفسنلا نيعملا وبأ خيشلا لاقو

 دجوت الو لم ا نود ةميقلاب نومضم محللا نأ ىلع صن « محللا ةميق هنمضي نأ هنم بوصغملل
 لاق اذهلو «اريبكلا عماجلا» يف ينعي« عضوملا اذه يف الإ يلثب سيلو ميقلا تاوذ نم هنأ ةياورلا

 ىفتنملا بصغ طسو تيأرو :لاق مث ءامهلوق لئم اب محللا نيمضت « ىرغصلا ىواتفلا» بحاص

 . هتميق هيلع ناك اًمحل كلهتسا اذإ ةفينح يبأ نع فسوي وبأ ىور

 ميلست دعبو يأ :ش ( ميلستلا دعبو ) :م اتزو اًضيأ عونمم يأ :ش ( ضارقتسالا اذكو ) :م

 ةلثامملا نالدعلا نامض يف لصألا نأل :ش ( ةميقلا نم لدعأ لئم اف ) :م لثم اب نيمضتلا يف زاوجلا

 نألو ):م ةروص ال ىنعم لثماهنأل ةميقلا نم لدعأ نوكيف « ىنعمو ةروص ءيشلا لثم يف
 ىلإ يضفت الف ةلاهجلا عفترتف ًالاح ضبقيف :ش ( نياعي ):م ضارقتسالا يف ينعي :ش (ضبقلا
 :م نياعم سوسحم ضبقلا نأل :ش ( هتقو يف هب ضوبقملا لثم فرعيف ) :م هلوق ىنعم وهو « ةعزانملا

 فصولاب ىفتكي الو « ةمذلا يف فوصوملا ىلع عقي ملسلا يأ :ش ( هب ىفتكي الف فصولا امأ )

 . ةعزانملا ىلإ ةيضفملا ةلاهجلا ءاقبل هب ىفتكي الف « لحملا دنع دوجوملا فرعي ال ثيح دقعلا دنع

 وهو لاحلا ملسلا ينعي :ش ( ًالجؤم الإ ملسلا زوجي الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( ًالاح زوجي :يعفاشلا لاقو ) :م دمحأو كلام لاق هبو ء اندنع زوجي ال « لجأ ريغب ملسلا

 روث وبأو ءاطع لاق هبو « لجألا نودب ملسلا يأ زوجي : يعفاشلا لاقو خسنلا ضعب يفو
 لجألا ركذي ملو ةطنح رك يف ةرشع تملسأ : لوقي نأ لاحلا ملسلا ةروصو . رذنملا نبا هراتخاو

 :م ناسنإلا دنع سيل ام عيب نع ىهن هنأ ةي يبنلا نع يور ام وهو :ش ( ثيدحلا قالطإل) :م

 . صنلا ىلع ةدايز ليجأتلا طارتشاف « اقلطم ملسلا زاجأ يب يبنلاف :ش ( ملسلا يف صخرو)

 هيلع هلوق وهو بابلا لئاوأ يف ينعي :ش ( انيور اميف « مولعم لجأ ىلإ :١ ي هلوق انلو ) :م

 مالكلا رم دقو ٠ مولعم لجأ ىلإ مولعم نزوو مولعم ليك يف ملسيلف مكنم ملسأ نم »: مالسلا
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 ولو « ملسيف هيف ليصحتلا ىلع ردقيل لجألا نم دبالف سيلافملا ةجاحل ًاعفد ةصخر عرش هنألو

 . يفانلا ىلع يقبف صخرملا دجوي مل ميلستلا ىلع ارداق ناك

 . ىرتامك لجألا ةَ هللا لوسر طرش دقو . كانه هيف

 ‹ عونمت رصحلاو « لوقن هبو « مولعم لجأ ىلإ ملسيلف ًالجؤم املس دارأ نم هانعم : ليق نإف
 مولعم نزوو مولعم ليك يف : هلوق كلذ ىلع ليلدلاو « قلطملا هيلع لمحيف اديفم قبي مل ذئنيحو
 « ایلیک ناک نإ مولعم لیک يف هانعم ناکف « دحاو ءيش يف نزولاو لیکلا عامتجا زوجي ال هنإف

 . ًالجؤم ناك نإ مولعم لجأ ىلإ ردقيف اًينزو ناک نإ مولعم نزوو
 لصألا فالخ هنأل « ريدقتلا ىلإ ةجاح الف « زييمتلا ةنؤم تفك دقعلا ةيضق نأ : باوجلاف

 ال لجألا يف ريدقتلا يف ةرورضل الو هلمحت ةرورضل روذحملا لمحت نم مزليال نكلو « هانملس
 ىلع لدي ملسلا يف صخر : هلوق نأل « هلجأل ريدقتلا لمتحيف ةرورض نيليلدلاب لمعلا لاقي

 قوس نأ ىلع « لاحلا ملسلا يف ةرورض الو ةرورضل نوكت اإ يهو ةصخرلا قيرطب هزاوج
 . لمأتيلف لجألا نايبل ال ملسلا طورش نايبل مالكلا

 ( ردقيل لجألا نم دبالف سيلاغملا ةجاحل اًعفد ةصخر عرش ) :م ملسلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 لجألا هيف يأ :ش ( هيف ) :م هيف ملسملا ليصحت يأ :ش ( ليصحتلا ىلع ) :م هيلإ ملسملا يأ :ش

 (ميلستلا ىلع ارداق ناك ولو ) :م هيف ملسملا ملعي هيلإ ملسملا يأ :ش ( ملسيف ) :م لصحيل هانيع يذلا

 مودعملا عيب وهو عناملا مايق عم رذعل تعرش ةصخرلا نأل «٠ صخرملا دجوي مل لاحلا يف :ش

 زجع وهو هيف :ش ( صخرملا دجوي مل ) :م هميلست ىلع ردق ولو « ميلستلا نع زجعلا وه رذعلاو

 . كدنع سيل ام عبتال » : مالسلا هيلع هلوق وهو :ش ( يفانلا ىلع يقبف ) :م هيلإ ملسملا

 هنأل «سالفإلا ةلاحب صتخا ناكل سيلافملا ةجاحل اًعفد ملسلا ةيعرش تناك ول : ليق نإف

 هدنعو املس ةطنحلا عيب زوجي هنأ ىرت الأ « كلذك سيلو هيلع رصتقيف سايقلا فالخ ىلع تبث

 . ةطنح راركأ

 عيبلا كاذف « حبرلل الإ عيبي ال رجاتلاو نينمشلا ىندأب الإ اًملس عابي ال ءيشلا نإ : انلق

 اًقرغتسم هدنعام لعجي نأب الإ زجع الو حبرلا نع زجعلل الإ عيبي ال هنأ ىلع زييمتلا ىندأب
 ةصخرلا هذه ىنب عرشلاو « ةقيقح هيلع فوقولا نكي ال ينطاب رمأ مدعلا ةقيقح نألو « هتجاحخ

 نارسخل اب عيبلاو هب مكحلا قيلعت اننكميل مدعلا ىلع لادلا رهاظلا ببسلا ىلع ينبيف « مدعلا ىلع

 قيرطب ملسلا زاوج ىلع لدي هنأ يعفاشلا هب لدتسا يذلا ثيدحلا نع باوجلاو . مدعلا ليلد

 تفتنا ارداق ناك نإ هنأل لاحلا ملس يف ةرورض ال نكلو « هب لوقن نحنو « ةرورضلاو ةصخرلا

 . دوصقملاو ضرغلا ىفتنا ارداق نكي مل نإو ةرورضلا
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 عيبلا يف امك ةعزانملا ىلإ ةيضفم هيف ةلاهجلا نألو ءانيور امل مولعم لجاأب الإ زوجي الو : لاق
 الو : لاق . حصأ لوألاو « مويلا فصن نم رثكأ : ليقو « مايأ ةئالث : ليقو ‹ رهش هاندأ لجألاو

 رخأتمي هنأل ؛ هرادقم فرعی مل اذإ هانعم « هنیعب لجر عارذب الو هنیعب لجر لایکمب ملسلا زوجي

 ‹ ةعزانملا ىلإ يدؤيف عيضي ابرف ميلستلا هيف

 . نايعألا عويب يف امك اًطرش اهيف ليجأتلا نوكي الف ةضحم ةضواعم : تلق نإف

 ملسلاب اًصضيأ لطبيو اهيف لجألا طرتشي هنإف « مصحلا دنع ةباتكلاب كلذ لطبي : تلق
 (انيور امل مولعم لجأب الإ ) :م ملسلا يأ :ش ( زوجي الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م . مودعملا
 « بابلا لئاوأ يف رم دقو مولعم لجأ ىلإ هيفو « ثيدحلا . . مكنم ملسأ نم ةي هلوق وهو :ش
 ةعزانملا ىلإ هئاضفإ مدعل داصحلا ىلإ لجألا زوجي : كلام لاقو . دمحأو يعفاشلا لاق هبو

 هاندأ لجألاو) :م اهب دقعلا دسفيف :ش ( عيبلا يف امك ةعزانملا ىلإ ةيضفم هيف ةلاهجلا نالو ) :م الاغ

 ‹« لجألا رادقم يف طوسبملا يف انباحصأ نع ةياور ال : «ةفحتلا» بحاص لاق :ش ( رهش
 لجألا ىندأ هنأل « رهشلاب ردقم هنأ دمحم نع يورام حصألاو « مهنع تاياورلا تفلتخاو
 رفعج يبأ خيشلا لوق وهو « مايأ ةثالث ةدملا ىندأ يأ :ش ( مايأ ةثالث ليقو ) :م لجاعلا ىصقأو

 ةثالثب هريدقتب عرشلا درو يذلا رايغلاب لجألل اًرابتعا يواحطلا خيشلا نارمع يبأ نب دمحأ
 . دمحم نع ةياور وهو «مايأ

 ‹ ردقم ريغ هاندأو ةدملا ىصقأ كانه ثالثلا نأل « حيحصب سيل اذهو ٠ عمجملا حرش» يفو

 باحصأ ضعبو يزارلا ركب وبأ لاق هبو :ش ( مويلا فصن نم رثكأ ليقو ):م حاضيإلا يف اذكهو
 سلجىملا نع هضبق رخأتي ام لجؤملاو سلجملا يف اًصضوبقم ناك ام لجعملا نأل - هللا همحر- رفز
 رظني هنأ : يخركلا نع « ةريخذلا» يفو . موي فصن نم رثكأ ةداعلا يف امهنيب سلجملا ىقبي الو

 يف هلثم لجؤي دحأ لجأ ام ردق ناك نإف هيف ليجأتلا يف سانلا فرع ىلإو هيف ملسملا رادقم ىلإ
 لاقو . حصألا وه رهشب لجأ ريدقت يأ :ش (حصأ لوألاو ) :م ملسلا زوجي ةداعلاو فرعلا
 ليصحت هيف نكي ام رادقم هنأ : يخركلا هاور ام حيحصلاو : ةلوطملا هتقيرط يف ديهشلا ردصلا

 . هيف ملسملا

 ( هنيعب لجر عارذب الو هنيعب لجر لايکمب ملسلا زوجي الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 عارذلاو لايكملا رادقم فرعي ال ناك اذإ ينعي :ش ( هرادقم فرعي مل اذإ هانعم ):م فنصملا لاقو :ش

 كالهلا زاوجل :ش ( عيضي امرف ) :م هيف ملسملا ميلست يأ :ش ( ميلستلا هيف رخأتي هنأل) :م زوجي ال

 اذه ءلمب هردق ملعأ ولو : «يواحطلا حرش» يفو :ش ( ةعزانملا ىلإ يدؤيف ) :م ميلستلا نع زجعيف

 . نيعلا عيب فالخب « هيف عسي مك يردي ال ناك اذإ زجي مل ءانإلا
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 ام ناك نإف « ًالثم عاصقلاك طسبني الو ضبقني ال ام لايكملا نوكي نأ دب الو . لبق نم رم دقو

 يور اذك ‹ هيف لماعتلل ءاملا برق يف الإ ةعزانملل زوجي ال بارجلاو ليبنزلاك سبكلاب سبكني

 الف ةفآ هيرتعي دق هنأل ؛ اهنيعب ةلخن ةرمث وأ ؛ اهنيعب ةيرق ماعط يف الو : لاق . فسوي يبأ نع

 رمثلا ىلاعت هللا بهذأ ول تيآرأ » : لاق ثيح « - مالسلا هيلع -راشأ هيلإو « ميلستلا ىلع ردقي

 «؟ هیخأ لام مكدحأ لحتسي مہ

 دايز نب نسحجلا ىورو « زوجي مهردب ءانإلا اذه ءلمب ةريصملا هذه نم كنم تعب : لاق اذإ هنإف

 اذإ اذه ليقو ءانإلا يف عسي مك يردي الو ‹ اًضيأ نيعلا عيب زوجي ال : لاق هنأ ةفينح يبأ نع

 . ناصقنلاو ةدايزلا لمتحي ال اميف كلذ هبشأ ام وأ فزخ وأ بشح وأ ديدح نم ءانإلا ناك

 هنإف كلذ هبشأ امو ةرارقلاو قلاوجلاو ليبنزلاك ناصقنلاو ةدايزلا لمتحي ءانإلا ناك اذإ امأف

 ةدايزلا لمتحي ناك نإو «هزاجأو ءاملا برق نسحتسا فسوي ابأ نأ الإ« اضيأ نيعملا عيب زوجي ال

 دقو ) :م هيف عيبلا زاج اهنيعو ةبرقلا هذه ءام نم ةبرق اذك اذك ءاقس نم يرتشي نأ وهو ناصقنلاو

 . ةنيعم ءانإب عيبلا زوجيو : ةلأسم يف عويبلا باتك لوأ يف يأ :ش ( لبق نم رم

 نم :ش ( سبکنب ام ناک ناف ‹ًالثم عاصقلاک طسبنی الو ضبقنی ال ام لایکملا نوکی نأ دبالو ) :م

 ةدحوملا ءابلا رسكو نونلا نوكسو يازلا رسكب :ش (ليبنزلاك سبكلاب ) :م همط يأ رهنلا سبك
 يفو « خسنلا ضعب يف اذك نونلا نودب ليبنزلا : لاقيو « ماللابو فورحلا رخآ ءايلا نوكسو

 هنأل «ديدشتلا عم رسكلابو ديدشتلا نودب حتفلاب ليبنزلاو ليبنزلاو :«حاحصلا»و «برغملا»

 . حتفلاب ليقف برعلا مالك يف سيل

 يور اذك « هيف لماعتلل ءاملا برق يف الإ ةعزانملل زوجي ال ) :م ميجلا رسكب :ش ( بارجلاو ) :م

 . نآلا هنایب رم دقو :ش ( فسوي يبأ نع

 يف ملسلا زوجي الو يأ :ش ( اهنيعب ةيرق ماعط يف الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يف اًضيأ ملسلا زوجي الو :ش ( اهنيعب ةلخن ةرمث وأ ) :م اهنع عاطقنالا لامتحال اهنيعب ةيرق ماعط

 «ميلستلا ىلع ) :م ذئنيح :ش ( ردقب الف ةفآ ) :م هبيصت يأ :ش ( هبرتعي دق هنأل ) :م اهنيعب ةلخن ةرمث

 تيأرأ : لاق ثيح ) :م اي يبنلا راشأ يأ :ش ( مالسلا هيلع راشأ ) :م ىنعملا اذه ىلإ يأ :ش (هيلإو

 فاش ريرحت ىلإ جاتحي عضوملا اذه :ش ( ! ؟هيخأ لام مكدحأ لحتسي مب رمشلا ىلاعت هللا بهذأ ول

 . يغبنيامك عضوملااذه ررح حارشلا نم ادحأ رأ ملو

 اذهب ثيدحلا اذه نأل ؛ ميقتسمب سيلو يرودقلا هركذ ال ثيدحلا اذهب لدتسا فنصملاو

 يبنلا نآ -هنع هللا يضر- سنآ نع ديمح نع ملسمو يراخبلا هجرخأ امك عيبلا يف درو ظفللا

 رفصتو رمحت : لاق ءاهوهزامو : سنأل تلقف . وهزت ىتح لخنلا رمث عيب نع ىهن ةي
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 يخاسبلاو ىراخبب ينارمشخلاك اولاق ام ىلع هب سأب ال ةفصلا نايبل ةيرق ىلإ ةبسنلا تناك ولو

 ‹ ةيسخب وأ ةيقس : انلوقك مولعم عونو « ريعش

 . ملسلا يف ثيدحلا اده دورو فرعي ملو !؟ كيخأ لام لحتست مب ةرمثلا هللا عنم نإ كتيأرأ

 «هنيعب عضوم نم ماعط يف ملسلا زوجي الو : «يواحطلا حرش» يف لاقو : يزارتألا لاقو

 رمث نمامأ : لاقف نالف رمث يف ملسلا نع لثس هنأ الب يبنلا نع يور ام وهو ربخلا هيف درو هنأل
 « لف یس یف ۴ يآ لا کاما لمس ی رن لا بما را یار اد نو اا

 .!؟ كلذب مصخلا ىضريفأ « ناسلا

 مل نإ »: لاق ب يبنلا نأ اًّضيأ -هنع هللا يضر -سنأ نع نيحيحصصلا يف : تلق نإف
 . اًضيأ ملسلا هيف لخديف ظفللا اذه قالطإب ذخؤي لهف هيخأ لام مكدحأ لحتسي امبف هللا اهرمثي

 يتلا ىلوألا ينعأ نيتياورلا نأل < « ملسلا هنم ذخؤي الو عيبلا ىلإ فرصي هنآ رهاظلا : تلق
 . ينربخأ هانعم تيأرأ : هلوق . عيبلا يف ذ هودرو دحاو ثیدح ةياورلا هذهو ديمح اهاور

 ملسملا يه يتلا ةطنحلا كلت ةفص نأ نايبل يأ :ش (ةفصلا نايبل ةيرق ىلإ ةبسنلا تناك ولو) :م

 (اولاق ام ىلع هب سأب ال) :م ةدوجلا دارملا نأل «ناكملا نييعتل ال ةنيعملاةيرقلا كلت ةطنح ةفص لثم هيف
 ءاخلا مضب نارمشخلا ىلإ ةبوسنملا ةطنحلاك يأ :ش (ينارمشخلاک) :م خياشملا لاق ام ىلع يأ :ش ر

 هبنو « یراخب یرق نم ةيرق يهو « نون هرخآ يفو ءارلابو ميلا مض ذو نيتمجعملا نيشلا نوكسو

 يأ :ش (يخاسبلاو) :م رهنلا ءارو اب ةروهشم ةنيدم ىراخبو :ش (یراخبب) :م هلوقب فنصملا هيلع

 يهو « ةمجعم ءاخ فلألا دعبو ةلمهملا نيسلابو ةدحوملا ءابلا رسكب خاسب ىلإ ةبوسنملا ةطنخلاكو

 ءارو ةنيدم نيتمجعملاب شاشو «شاشلا ءارو ةدلب يهو « ءاهو ةحوتفم نون فلآلا دعبو

 . لوحیج

 يفو :ش (طئارش عبسب الإ ةفينح يبأ دنع ملسلا حصي الو) :م : يرودمقلا يأ :ش (لاق) :م

 م يناثلاو :ش (ريعش وأ ةطنح انملوقك مولعم سنج) :م لوألا وه حصألاو « ةعبسب خسنلا ضعب

 :ش (هيسخب وأ) :م احس ىقسي ام ةيقسلا برغم ا» يفو . هتيقس يأ :ش (ةيقس انلوقك مولعم عونو)

 « ءاهلابو فورحلا رخآ ءايلا ديدشتو ةلمهملا نيسلا رسكو ةمجعملا ءاخلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب

 نم ظحلا ةسوخبماهنأل ءامسلا اهيقست يتلا ضرألا يهو « سخبلا ىلإ ةبوسنملا ةطنحلا يهو
 .ءاملا
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 اذك وأ ‹ فورعم لايكمب اليك اذك : انلوقك مولعم رادقمو « ءيدر وأ ديج انلوقك ةمولعم ةفصو

 ناك اذإ لاملا سر رادقم ةفرعمو . انيب ام هيف هقفلاو « انيور ام هيف لصألاو . مولعم لجأو ءاتزو

 هل ناك اذإ هيف هيفوي يذلا ناكم ا ةيمستو « دودعملاو نوزوملاو ليكم اك هرادقم ىلع دقعلا قلعتي

 الو ء ًانيعم ناك اذإ لاملا سأر ةيمست ىلإ جاتحي ال : الاقو . ةنؤمو لمح

 عبارلا ىلإ راشأو :ش (ءيدر وأ ديج انلوقك ةمولعم ةفصو) :م هلوقب هركذ ام وه :ثلاثلاو

 هلوقب سماخلا ىلإ راشأو :ش (ًانزو اذك وأ « فورعم لایکمب ًالیک اذک انلوقک مولعم رادقمو) :م هلوقب

 سداسلا ركذي ملو اهيلع ًارصتقم اهركذ كلذلف « اهيلع قفتم ةسمح هذهو :ش (مولعم لجأو) :م

 . امهيف فالخلا نيبو ظافلأ ضعب دعب امهركذو < امهيف فالتخالل ةسمخلا هذه بيقع عباسلاو

 هيلع - هلوق وهو :ش (انيور ام) :م ةوركذملا طئارشلا طارتشا يف يآ :ش (هيف لصألاو) م

 هيف ةلاهحلا يأ :ش (انيب ام هيف هقفلاو) :م ىضم دقو ثيدحلا < «مكنم ملسأ نم »- مالسلا

 ةعبسلا طورشلا نم سداسلا طرشلا وه اذه :ش (لاملا سأر رادقم ةفرعمو) :م عازنلا ىلإ ةيضفم

 . مولعم لجأو :هلوق ىلع فطع وهو ةفينح وبأ اهطرش يتلا

 . هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ةضرتعم لمج < انيب ام هقفلا :هانيور ام هيف لصألاو هلوقو

 قلعت ال امعًازارتحا :ش (هرادقم ىلع دقعلا قلعتي) :م لاملا سأر يأ :ش (ناك اذإ) :م هلوقب دیقو

 لوق وهو ءًاضيأ امهدنعو ةفينح يبأ دنع هرادقم نايب هيف بجي هنإف « تاعورذمل اك هرادقمب دقعلا

 م هلوقب هرادقمب قلعتي دقعلا ناك اذإ هلوق نيبو ‹« لوق يف يعفاشلا لاق هبو « ًاضيأ دمحأو كلام

 ‹تادودعملا نم :ش (دودعملاو) :م تانوزوملا نم :ش (نوزوملاو) م تاليكلا نم :ش (ليكملاك)

 يف يعفاشلاو دمحأو كلام لاق هبو « هيلإ راشم ناك نإو هرادقم مالعإ امهنم لک يف بجوو

 هللا يضر - ةباحصلا نم هيقفلا لوقو - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع يورم وهو « لوق

 . سايقلا ىلع مدقم -مهنع

 لالا سأر رادقم ةفرعمو : هلوق ىلع فطع وهو عباسلا طرشلا وه :ش (ناكملا ةيمستو) :م

 يف هرکذ حتفلاب :ش (لمح هل ناک اذإ) :م ناکملا يف يأ :ش (هیف) :م ملسملا يأ :ش (هيفوي يذلا) :م

 :م لامح ةرجأو رهظ ىلإ هلمح يف جاتحي لقث هل ام هب نونعي ءيشلا لمح ردصموهو برغملا

 همحر- يعفاشلا لاق هبو « ةفينح ىبأ دنع ةعبسلا نم ناطرشلا ناذهو ةفلك يأ :ش (ةنؤمو)

 . هجو يف -هللا

 اذإ لالا سأر ةيمست ىلإ جاتحب ال) :م -هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ يأ :ش (الاقو) م

 ًاضيأ جاتحيالو يأ :ش (الو) :م هردق ةيمست ىلإ جاتحي ال هيلإ ًاراشم ناك اذإ يأ :ش (انيعم ناك
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 دوصقملا نأ ىلوألا يف امهلو . ناتلاسم ناتاهف « دقعلا عضوم يف هملسيو ميلستلا ناكم ىلإ

 الو اًقويز اهضعب دجوي امير هنأ هلو . بوثلاك راصف « ةرجألاو نمثلا هبشأف ةراشإلاب لصحي

 ليیصح ىلع ردقي ال امر وأ « يقب مك يف يردي ال هردق ملعي مل ولف ‹سلجلا يف لدبتسي
 « لاملا سأر در ىلإ جاتحيف هيف ملسملا

 هيلإ ملسملا يأ :ش (هملسيو) :م هيف ملسملا ميلست ناكم نايب ىلإ يأ :ش (ميلستلا ناكم ىلإ) :م
 حصألا يف - هللا مهمحر - يعفاشلاو ًالوأ ةفينح وبأ لاق هبو :ش (دقعلا عضوم يف) :م هيف ملسملا
 هنع ملسلا لطبي لهف هركذ ولو ءافيإلا ناكم نايب ركذ بجي ال : دمحأ لاقو . ينزملا هراتخاو
 . هيبحاصو ةفينح يبأ نيب فالتخا امهيف ناتللا ناتلأسملا يأ :ش (ناتلأسم ناتاهف) :م ناتیاور

 يف يآ :ش (ىلوألا يف ) :م - هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبألو يأ :ش (امهلو) :م

 لاما سأر رادقم مالعإ نم يأ :ش (دوصقملا نأ) :م لامل ا سأر رادقم مالعإ يهو <« ىلوألا ةلأسملا
 :م ردقلاب مالعأإإلا نع كلذ ينغيف ‹ نيعلا ىلإ :ش (ةراشإلاب لصحي) :م يهو ميلستلا ىلع ةردقلا

 ليكملا لعج اذإ ينعي ةراجإلا يف ينعي :ش (ةرجألاو) :م عيبلا يف ينعي :ش (نمثلا هبشأف)

 اذكف امهرادقم فرعي مل نإو « زاج امهيلإ راشأو « ةراجإلا يف ةرجأ وأ عيبملا نمث نوزومل او

 اذه راصو يأ :ش (بوثلاك راصو) :م الدب هنوك عماجب لاما سأر يف ةراشإلاب يفتكي نأ يغبني
 . هناعرذ فرعي مل نإو ًاقافتا يفكت هيف ةراشإلا نإف ًابوث لاملا سأر ناك اذإ امك

 ظفل تباث :ش (افويز اهضعب دجوي امر هنأ) :م - هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) :م
 :ش (سلجملا يف لدبتسي الو) :م ًافويز لالا سأر ضعب دجو اذإ دارملا نأل « هجو هل سيل اهضعب
 ردق يأ « هردق فرعي مل ولف خسنلا ضعب يفو :ش (هردق ملعي مل ولف) :م درلا سلجم يف يأ
 ‹« فويزلا نزوب ًامولعم ناك اذإو فويزلا جارخإ دعب :ش (يقب مك يف يردي ال) :م لاملا سأر
 ملسملا نأل « هيف ملسملا ةلاهج مزلتست لالا سأر ردق ةلاهج نأ هقيقحتو « صقتنا مك يف ملعيف

 درلا سلجم يف هل لدبتسي الو « ًافويز كلذ ضعب دجي ابرو ًائيشف ًائيش لام لا سأر قفتي هيلإ
 . هدر ام ردقب دقعلا لطبيف

 يقب مك يفو « ملسلا صقتنا مك يف ملعي ال ًامولعم لالا سأر ردق رادقم نكي ملاذإف
 لالا سأر ضعب قحتسا اذإ اذكهو « اهمزلتسي ام اذكف « قافتالاب ةدسفم هيف ملسملا ةلاهجف
 :م هيلإ ملسملا يأ :ش (ردقيال) :م هداسفل رخآ هجو ىلإ ةراشإ :ش (امر وأ) :م هردقب دقعلا خسفني

 ءهلام سآر الإ ذئنيح ملسلا برل سيل هنال :ش (لاملا سآر در ىلإ جاتحيف « هيف ملسملا ليصحت ىلع)
 ىلع ينب اميف هب ربتعم ال موهوم رمأ كلذ : ليق نإف . كلذ رذعت رادقملا لوهجم ناكاذإو
 . صخرلا
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 نأل « ابوث لاملا سأر ناك اذإ ام فالخب « يفانملا عم هعرشل ققحتلاك دقعلا اذه يف موهوم او

 سر نيبي ملو نيسنج يف ملسأ اذإ هعورف نمو . هرادقم ىلع دقعلا قلعتي ال هيف فصو عرذلا

 دقعلا ناكم نأ ةيناشلا يف امهلو . امهدحأ رادقم نيبي ملو نيسنج ملسأ وأ امهنم دحاو لك لام

 ‹ هيف ميلستلل بجوملا دقعلا دوجول نيعتي

 (هعرشل ققحتملاك دقعلا اذه يف موهوملاو) :م هلوقب كلذ نع - هللا همحر - فنصملا باجأ

 لجر لايكمب ملسأ اذإ هنأ ىرت الأ « هفلاخي سايقلا ذإ :ش (يفانملا عم) :م ملسلا عرشل يأ :ش

 . ةلاهجلا ىلإ هدوجو لايكملا كلذ كاله مهوتل « زجي مل هنيعب

 ةهبش هيف ًافويز لالا سأر ضعب دوجو نأ كلذو « ةهبشلا ةهبشل رابتعا اذه : ليق نإف

 كرت درلا دعبو لمتحم درلا دوجو دعبو « رهاظلا وهو ًافويز دجي ال نأ لمتحي هنأل « لامتحاو

 . ةهبشلا ةهبش يهو اهنع ةلزانلا نود ةهبشلاربتعملاو « لمتحم درلا سلجم يف لادبتسالا

 . ربتعيف ةدحاو ةهبش ناكف ًافويز هدوجو ىلع ينبم امهنم الك نأل ةدحاو ةهبش هذه : انلق

 نأ هريرقتو بوثلا نم هيلع هساق امع باوج اذه :ش (ًابوث لالا سأر ناك اذإ ام فالخب) :م

 يأ :ش (هيف فصو عرذلا نأل) :م حصي ال هيلع هيف عزانتملا اساق يذلا لالا سأر لعج يذلا بولا

 هل ملس ىمسملا ىلع ادئاز هدجو ولاذهلو :ش (هرادقم ىلع دقعلا قلعتي ال) :م نيعملا بوشلا يف

 اميف وه اغنإو كلذ يف انمالك سيلو نمثلا نم ًاًئيش طحي مل اصقان هدجو ولو « ًاناجم ةدايزلا

 نمضتت ليلدلا نأ ةرجألاو نملا ىلع بجت ملو قرافلاب ًاسايق ناكف هرادقم ىلع دقعلا قللعتي

 . درلا سلجم يف لادبتسالا كرتو ةرجألاو نمثلا درب ناخسفني ال ةراجإلاو عيبلا نإف « كلذ

 يف ملسأ اذإ) :م لالا سأر رادقم ةفرعم يف فالتخالا عورف نمو يأ :ش (هعورف نمو) :م

 نيبوث يف وأ ‹«ريعش ركو ةطنح رك يف مهارد ةرشع كيلإ تملسأ : لاق نأب :ش (نيسنج

 ملسأ وأ) :م زوجي امهدنعو « زوجي ال هدنعف :ش (امهنم دحاو لک لام سآر نیب ملو) :م نیفلتخم

 ملو) :م سكعلا ىلع وأ ريناندلا هذهو « ةرشعلا مهاردلا هذه كيلإ تملسأ : لاق نأب :ش (نيسنج

 «زوجي ال ةفينح يبأ دنعف « اذكهو ةرشعلا مهاردلا وأ ريناندلا يأ :ش (امهدحأ رادقم نیبی

 رابتعاب ريعشلاو ةطنحلا ىلع مسقنت ةيلام لاو هدنع طرش لاما سأر مالعإ نأ ال زوجي امهدنعو

 ةلأسملا يف كلذكو « ًامولعم امهنم دحاو لك سأر رادقم نوكي الف زرحلا ةفرعم قيرطو ةميقلا

 . (طوسبملا» يف اذك « ةيناثلا

 ةلأسملا يف يأ :ش (ةيناثلا يف) :م- هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبألو يأ :ش (امهلو) :م

 ام ءافيإل نيعتم مازلإالا ناكم دقعلا ناكم نأل « ءافيإلل يأ :ش ( نيعتي دقعلا ناكم نأ) :مةيناثلا

 يف يآ :ش (هيف ميلستلل بجوملا دقعلا دوجول) :م كالهتسالاو ضارقتسالا عضول هتمذ يف همزتلا
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 ضرقلاك راصو « رماوألا يف ناكمإلا تاقوأ لوأ ريظن ريصيف « هيف رخآ ناكم همحازي ال هنالو
 ‹ بصغلاو ضرقلا فالخب « نيعتي الف لاحلا يف بجاو ريغ ميلستلا نأ ةفينح يبألو . بصغلاو

 دبالف « ناكملا فالتخاب فلتخت ءايشألا ميق نأل ؛ ةعزانملا ىلإ يضفت هيف ةلاهحلاف نیعتي مل اذإو

 ‹ ةفصلا ةلاهحك راصف « نايبلا نم

 عضوم يف بجي ميلستلا نإف « اهنيعب ةطنح عيب يف امك نيعتي كلذك ناك امو « دقعلا ناكم
 وهام هبجویام مدعل :ش ( هيف رخآ ناکم همحازی ال) :م دقعلا ناکم نألو يآ :ش (هنألو) :م دقعلا
 ام مدعل ةيببسلل نيعتي لوألا ءزجلا نأل :ش ( رماوألا يف ناكمإلا تاقوأ لو ريظن ريصيف ) :م كلذك
 تاقوأ لوأ يف ءادألا بوجو نيعتي هنإف « قلطملا رمألا يف يخركلا لوق ىلعاذهو « همحازي
 ميلستلل بصخلاو ضرقلا ناكم نيعتي هنإف :ش (بصغلاو ضرقلاك راصو) :م هدنع ةنكلا
 . داوسلا يف وهو ًاماعط عاباذإ اب ضقونو : - هللا همحر - لمكألا لاق . عامجإلاب

 ملعي مل نإو < هل رايخ الف ماعطلا ناكم ملعي ناك نإ يرتشملا نأ : دمحم نع يور هنإف
 نيعت ول دقعلا ناكم نأب ضروعو رايخلا هل ناك ال ميلستلل عيبلا ناكم نيعت ولو « رايحلا هلف
 عئابلا ىلع طرشو ةطنح رك ىرتشا نم نإف « نيعلا عيب يف امك رخآ ناكم نايبب دقعلا لطبل
 . هسنج فالخب وأ هسنجب هجراخ وأ رصملا يف اهارتشا ءاوس « هدقع دسفي هلزنم ىلإ لمحل ا

 ملسلا يف عيبلاو ًارضاح عيبملا ناك اذإ ميلستلل نيعتي عيبلا ناكم نأ : صقنلا ىلع باوجلاو
 هيفو « هروضحبب ًارضاح عيبملا نوكيف ءدقعلا ناكم يف صاخ وهو هيلإ ملسملا ةمذ يف هنأل رضاح
 نييعتلا نأب ةضراعملا نعو « اًعاطقنا دعب هلثمو « ليلعتلا يف ركذي ملآديق هيف نأل « رظن
 عيبملاب نمشلا لباق هنأل « نيعلا عيب يف دسف امنإو « اهلطبي اهفلاخي حيرص ءاج اذإف ءةلالدلاب

 . ةقفص يف ةقفص ريصيف لمحل او

 طارتشال :ش (لاحلا يف بجاو ریغ) :م هيف ملسلا ميلست يأ :ش (ميلستلا نأ ةفينح يبألو) م
 هيف دقعلا ناكم :ش (نيعتي الف) :م لاحلا يف بجاو ريغ هميلست وهام لكو قافتالاب لجألا

 مازتلالا سفنب قحتسي اهميلست نإف ‹ كالهتسالاو :ش (بصخغلاو ضرقلا فالخب) :م ميلستلل

 :م الوهجم ءافيإلا ناكم يقب ءافيإلل دقعلا ناكم يأ :ش (نیعتي مل اذإو) :م هعضوم نیعتيف
 يف هبلاطي ملسلا برو :ش (ناکملا فالتخاب فلتخت ءايشألا ميق نأل ؛ ةعزانملا ىلإ يضفت هيف ةلاهحلاف)

 ًاعفد :ش (نايبلا نم دب الف) :م كلذ ميقلا فالتخا يف هملسي هيلإ ملسملاو نمشلا هيف رثكي عضوم

 فلتخت هيف ملسملا يف ةفصلا فالتحخا نأ لالخ ينعي :ش (ةفصصلا ةلاهجك راصف) :م ةعزانملل

 ال كلذكف ملسلا زوجي ال ةفصلا ةلاهج عم مث « ًاضيأ فلتخت ناكملا فالتخاب كلذكف ءةميقلا
 . نايبلا نم دب الف ىنعملا اذهل ناكملا ةلاهج عم زوجي
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 ليقو . ةفصلا يف امك فلاحتلا بجوي هدنع هيف فالتخالا نإ : خياشملا نم لاق نم لاق اذه نعو

 . ةمسقلاو ةرجألاو نمثلا فالخلا اذه ىلعو . امهدنع دقعلا ةيضق ناكملا نيعت نأل هسكع ىلع

 كلذ طرتشي ال : ليقو . ةنؤمو لمح هل اًئيش امهدحأ بيصن عم العجو اراد امستقا اذإ اهت ؛وصو

 . يسخرسلا ةمئألا سمش رايتخا وهو «ًالجؤم ناك اذإ طرتشي هنأ حيحصلاو « نمشلا يف

 ال ةنؤمو لمح هل نكي مل امو : لاق . ءافيإلل ةبادلا ميلست ناكمو رادلا ناكم نيعتي امهدنعو

 ؛ عامجإلاب ءافيإلا ناكم نايب ىلإ هيف جاتحي

 لاق نم لاق) :م ةفصلا ةلاهجك ناكم لا فالتخا وهو « انلق يذلا اذه نع يأ :ش (اذه نعو) م

 بجوي) :م ةفينح يبأ دنع يأ :ش (هدنع) :م ءافيإلا ناكم يف يأ :ش ( هيف فالتخالا نإ :خياشملا نم

 :م ملسلا يلدب دحأ يف ةءادرلاو ةدوجلا ةفص يف افلتخا اذإ امك يأ :ش (ةفصلا يف امك فلاحتلا

 امهدنعو « هيلإ ملسملا لوق لوقلا لب هدنع فلاحتلا بجويال يأ :ش (هسكع ىلع ليقو)

 ناكملا نأل « «ةيافكلا» بحاصو ٠ حاضيإلا» بحاصو يرودقلا فالخلا ركذ اذكه نافلاحتي

 يآ :ش (امهدنع) :م هاضتقم يآ :ش (دقعلا ةيضق ناكملا نيعت نأل) :م هلوق ىنعم وهو امهدنع نيعتي

 ملال هدنعو < دقعلا سفن يف فالتخالاك ناكملا يف فالتخالا ناكف « دمحمو فسوي يبأ دنع

 . فلاحتلا بجوي ال هيف فالتخالاو « لجألا ةلزنب راص دقعلا تايضتقم نم نكي

 ناك اذإ نيعلا عيب يف نمثلا ءافيإ ناكم نايب طرتشي له هنأ وهو :ش (فالخلا اذه ىلعو) :م

 طرتشي عيبلا يف ًانمث ةمذلا يف ًانيد نوزوملا وأ ليكملا لعج هتروص :ش (نمثلا) :م ةنؤمو لمح هل

 باتك يف صوصنم هتروص :ش (ةرجألاو) :م امهل ًافالخ « ةفينح يبأدنع ءافيإلا ناكم نايب

 نييعتب الإ حصي ال ةفينح يبأ دنع ةنؤم هلمحلو ًانيدًارجأ لعج يذلا ءيشلا ناك اذإ تاراجإلا

 . ءافيإلا ناكم

 العجو اراد امستقا اذإ اهتروصو . ةمسقلاو) :م نآلا ءيجي امك نييعت ريغ نم زوجي امهدنعو

 ال امهدنعو « ةفينح يب دنع ءافيإلا ناكم نايب طرتشي :ش (ةنؤمو لمح هل ًائيش امهدحأ بيصن عم

 (نمثلا يف) :م ءافيإلا ناكم نايب يأ :ش (كلذ طرتشي ال :ليقو) :م ةمسقلا ناكم نيعتيو طرتشي

 دنع :ش (ًالجؤم ناك اذإ طرتشی) :م ءاقيإلا ناكم نايب نأ يأ :ش (هنآ حيحصلاو) :م لکلادنع:ش

 . يعفاشلا لاق هبو :ش (يسخرسلا ةمئألا سمش رايتخا وهو) :م ةفينح يبأ

 م رادلا ةراجإ يف :ش (رادلا ناكم نيعتي) :م دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش (امهدنعو) م

 . ةرجألا ءافيإ لجأل يأ :ش (ءافيإلل) :م ةبادلا ةراجإ يف :ش (ةبادلا ميلست ناكمو)

 :ش (ةنؤمو لمح هل نكي ملامو) :م :«ريغصلا عماجلا »يف دمحم لاق يأ :ش (لاق) :م

 :ش (عامجإلاب ءاضيإلا ناكم نايب ىلإ هيف جاتحي ال) :م ؤلؤللا راغصو نارفعزلاو روفاكلاو كسملاك
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 عماجلا» ةياور اذهو : هنع هللا يضر لاق . هيف ملسآ يذلا ناكملا يف هيفويو هتميق فلتخب ال هنأل

 نكامألا نأل ؛ حصألا وهو ءاش ناكم يآ يف هيفوي هنأ تاراجإلا يف ركذو « عويبلاو ؛ريغصلا
 هنأل نيعتي : ليقو . ديفي ال هنأل نيعتي ال ليق اًناكم انيع ولو « لاحلا يف بوجو الو ءاوس اهلك

 هفارطأ نيابت عم هنأل هب ىفتكيف ةنؤمو لمح هل اميف رصملا نيع ولو . قيرطلا رطخ طوقس ديغي
 . انركذ اميف ةدحاو ةعقبك

 فلتخي ال) :م ةنؤمو لمح هل سيل ام نأل يأ :ش (هنأل) :م مهباحصأو ةعبرألا ةمئألا عامجإب يأ
 ءةنؤم الو لمح ال اميف نكامألا فالتخاب فلتخيإال لاملاو ءاوس اهلك نكامألا نأل :ش (هتمیق

 . اهتلقو سانلا تابغر ةرثكو دوجولا ةربعب فلتخت اغنإو

 ًاناجم ءاضقلا سلجم ىلإ هلمحب ًاناسنأ رمأ ول يذلا وه هنؤمو لمح هل نكي ملام : ليقو
 ناكملا يف) :م هيف ملسملا هيلإ ملسملا يفوي يأ :ش (هیفویو) :م ةدحاو ديب هعفر نکی ام وه :لیقو
 مدعل ملسلا ةحصل طرشب سيل هيف ءافيإلا ناكم نايب نأ ىلع اوقفتا مهنأل :ش (هيف ملسأ يذلا
 . ناتياور هيف ءافيإلل دقعلا ناكم نيعتي له نكلو « ةميقلا فالتخا

 (اذهو) :م - هللا همحر- فنصللا يآ :ش (هنع هللا يضر لاق) :م : هلوقب امهيلإ فنصلملا راشأ
 عويب يأ :ش (عويبلاو ؛ريغصلا عماجلا »ةياور) :م هيف ملسأ يذلا ناكملا يف هيفويو : هلوق يأ :ش
 يأ يف هيفوي هنأ) :م «تاراجإلا» باتك يف يأ :ش (تاراجإلا يف ركذو) :م طوسبلا»وهو لصألا
 لاق هبو ‹ حصألا وه تاراجإلا يف روكذملا يأ :ش (حصألا وهو) :م هيلإ ملسملا يأ :ش (ءاش ناکم
 :ش (لاحلا يف بوجو الو) :م نآلا هانركذ دقو :ش (ءاوس اهلك نكامألا نأل) :م حصألا يف يعفاشلا

 : لاقف «ميلستلا بوجو ةرورضدقعلا ناكم نيعتي نأ زوجي : لاقي نأ وهو « لاؤس نع باوج
 الو هل لمح ال اميف يأ :ش ( ًاناكم انيع ولو) :م هرابتعا ةرورض نيعتيل لاحلا يف ميلستلا بجي ال
 : ليقو ):م ةنؤم هلقثب مزلي ال ثيح :ش (ديفيال) :م نييعتلا نأل يأ :ش (هنأل نيعتيال ليق) :م ةنؤم
 . ملسلا برل :ش (قيرطلا رطخ طوقس ديفي هنأل نيعتي

 ضعب يفو :ش (هب ىفتكيف ةنؤمو لمح هل اميف) :م ملسلا بر يأ :ش (رصملا نوع ولو) :م
 (ةدحاو ةعقبك هفارطأ نيابت عم) :مرصملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م رصملا نيعتي يأ « هب يفتكي خسنلا
 نكي ملاذإ اذه ليق ىتح « ةداع رصملا فالتخاب فلتخت ال ةميقلا نأل « دحاو ناكمك يأ :ش
 ةيضفم ةلاهج هذه نأل ‹ زوجي ال هنم هتیحان نیبی ملو خسرف هیحاون نیب ناک ولف « ًامیظع رصملا
 . ةميقلا فالتخا يف يأ : يكاكلا لاق :ش (انركذ اميف) :م «طيحملا »يف اذك « ةعزانملا ىلإ

 ‹ ةميقلا يف ةدحاو ةعقبك هفارطأ نيابت عم رصملا يأ ءانركذاميف هلوق : يزارتألا لاقو
 يف لمعي نأ هل ناك ةفوكلاب لمعيل ةبراضم لاملا عفد ول اذهو « لاحلا فالتخاب فلتخي ال ثيح
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 هنألف دوقنلا نم ناك اذإ امأ هيف هقرافي نأ لبق لالا سأر ضبقي ىتح ملسلا حصي الو : لاق

 ذخأ ملسلا نألف « اًتيع ناك نإو ئلاكلاب ئلاكلا نع ةَ يبنلا ىهن » دقو « نيدب نيد نع قارتفا

 ققحتيل نيضوعلا دحأ ضبق نم دب الف ليجعتلا نع ناينبي فالسإلاو مالسإلا ذإ  لجاب لجاع
 ‹ ميلستلا ىلع ردقيف هيف هيلإ ملسملا بلقتيل لام لا سأر ميلست نم دب ال هنألو . مسالا ىنعم

 ليقو . ةلحملا فالتخاب هتميق فلتخي ال هنأ نم انركذ امو: لمكألا لاقو ءاهنم ءاش ناكم يأ

 . ةمسقلاو ةرجألاو نمثلا يهو لئاسملا نم انركذ اميف

 :ش (هيف هقرافي نآ لبق لالا سأر ضبقي ىتح ملسلا حصي الو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ميلست : «يواحطلا حرش» يف لاق ام ىلإ ىرت الأ « نادبألاب ةقراغملا هنم دارملاو ‹ سلجملا يف يأ

 قارتفالا لبق اًطرش هيلإ ملسملا ىلإ لعج هميلست اغإو « دقعلا سلجم يف طرشب سيل لاملا سأر
 . نادبألاب

 نعامهدحأ بغي ملو ليللا ىلإ اًموي كلذ دعب اثكمو ملسلا دقع ادقاعت ول امهنأ ىرت الأ

 ةقرافملا لبق لاملا سأر ميلست نأ ملعاو . ملسلا حص اقرتفاو لاملا سأر ملسأ مث ٠ هبحاص

 . طرش

 هنإف ملسلا لام سأر ضبق لبق اقرتفاو ريناندلاو مهاردلا لشم :ش ( دوقنلا نم ناك اذإ امآ) :م

 ئلاكلا نع ب يبنلا ىهن دقو) :م زوجي ال كلذو :ش (نيدب نيد نع قارتفا هنألف) :م حصي ال

 :م لاملا سأر يأ :ش (ناك نإو) :م ةئيسنلاب ةئيسنلا يأ مدقت دق ثيدحلا اذهو :ش (٩ لاکلاب

 تبثي دقع هنأل :ش (لجآب لجاع ذخأ ملسلا نألف) :م ناويحلاو بوثلاو غوصملاو ربتلاك :ش (اًيع)

 يذلا ىنعملا هب قحتسيل لام لا سأر ليجعت طرتشاف « ًالجآ نمشلا يفو ءًالجاع نمثلا يف كلملا

 ‹لجاب لجاعذخأ ملسلا نأل :ش (ليجعتلا نع ناينبي فالسإلاو مالسإلا ذإ) :م مسالا هل عضو

 همسا هیضتقی ام فقو ىلع همکح نوکیل ًالجاع لالا سأر نوکی نأ بجیف ‹ لجآ هيف ملسلاو

 . ةلافكلاو ةلاوحلاو فرصلا يف امك

 ناک اذإف ««طوسبملا» يف اذك « ةغلاهيماسأ تايضتقم اهماكحأ تبثت دوقعلا هذه نإف

 وأ ملسلا مسا يأ :ش ( مسالا ىنعم ققحتيل نيضوعلا دحأ ضبق نم دب الف) :م كلذك مسالا

 . فلسلا

 يف يأ :ش (هيف هيلإ ملسلا) :م فرصتيل يأ :ش ( بلقتيل لالا سأر ميلست نم دب ال هنألو) :م

 طرشلا هيف ناك اذإ :ش (ميلسقلا ىلع) :م بلقتيل ىلع اًمطع بصنلاب :ش (ردقيف) :م لالا سر
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 ضبقلا مات عنمي هنأل ؛ امهدحأل وأ امهل طرشلا رايخ هيف ناك اذإ ملسلا حصي ال : انلق اذهلو

 فالخب ‹ ديفم ريغ هنأل ةيؤرلا رايخ هيف تبثيال اذكو « مكحلا قح يف داقعنالا نم اًعنام هنوكل

 ءزاج مئاق لالا سأرو قارتفالا لبق طرشلا رايخ طقسأ ولو . ضبقلا مامن عنمب ال هنأل بيعلا رايخ

 اهوعمج طورشلا ةلمجو « هريظن رم دقو رفزل اًقالخ

 هيف ناك اذإ ملسلا حصي ال : انلق) :م ملسلا لام سأر ضبق طارتشال حاضيإ :ش (اذهلو) :م امهل

 :م امهدحأل طرشلا رايخ ناك وأ يأ :ش ( امهدحأل وأ) :م نيدقاعتملل يأ :ش (امهل طرشلا رايخ

 :ش ( مكحلا قح يف داقعنالا نم اًعنام هنوكل ضبقلا مامت عنمي) :م طرشلا رايخ نأل يأ :ش (هنأل)

 ةدئاف ذإ :ش (ديفم ريغ هنأل ةيؤرلا رايخ) :م ملسلا يف يأ :ش ( هيف تبثي ال اذكو) :م كلم لا توبث وهو

 . ةمذلا يف نيد هيف ملسملاو عيبملا در رايخلا

 لوانتي مل دقعلا نأل «دقعلا هلوانت ام نيع دري مل هنأل « ناك امك ايد داع ضوبقملا در اذإف

 اذإف « هلثم يف هقح دوعي لب « هدرب دقعلا خسفني الف ةمذلا يف اتيد هلثم لوانت امنإو ٠ ضوبقملا اذه

 در هنأل دقعلا خسفني ةيؤرلا رايخب نيعلا در ول هنإف < نيعلا عيب فالخب تبثي ال هتدتاف دفي مل

 . هللا همحر- هداز رهاوخ مالسإللا خيش هركذ اذك « هدرب دقعلا خسفنيف دقعلا هلوانت ام نيع

 : هلوق يف ريمضلا نأل «لاكشإ هيف ةيؤرلا رايخ هيف تبثي ال اذكو : هلوق : يزارتألا لاقو

 سأر يف تباث ةيؤرلا رايخ نأل لوألا زوجي الف « هيف ملسملا وأ « لالا سأر هب داري نأ امإ هيف
 همالک قوس نل « مالكلا هب طبتري ال هنأل اضيأ يناثلا زوجي الو < «ةفحتلا» يف حرص هبو «لاملا

 ىقبيو «طرشلا رايخب ملسلا ةحص مدعب كلذ حضوأو < ةقراغملا لبق طرش لالا سأر ميلست نأ

 ‹ هيف ملسملا ىلإ دوعي هنإ : لمكألا لاقو . ىهتنا ءاًيينجأ هيف ةيؤرلا رايخ تبثي ال اذكو : هلوق

 . لالا سأر ىلإ دوعي نأ زوجيو ادارطتسا هركذو

 ماتو ةقفصلا مامتب قلعتي دقعلا مات نأل :ش (ضبقلا مامت عني ال هنأل ؛ بيعلا رايخ فالخب) م

 يآ :ش (طقسأ ولو) :م «اطوسبملا يف اذك «دقعلا تقو ماتاضرلاو ءاضرلا مامتب قلعتي ةقفصلا

 دي يف مئاق لام لا سأر نأ لاحلاو يأ :ش (مئاق لالا سرو قارتفالا لبق طرشلا رايخ) :م ملسلا بر

 هرايخ طقسأ اذإ هنأل ؛ اًمئاق لالا سأر نوكب ديق اغنإو ءاندنع ملسلا يأ :ش (زاج) :م هيلإ ملسملا

 ( رفزل اًقالخ) :م عامجإلاب ازئاج ملسلا دوعي ال هقافنإو هيلإ ملسملا دي يف لاملا سأر كاله دعب

 هنأ وهو دسافلا عيبلا باب يف اذه ريظن رم يأ :ش (هريظن رم دقو) :م اًضيأ كلامو يعفاشلاو :ش

 زاج لجألا لبق لجألا طاقسإب ايضارت مث امهوحنو سايدلاو داصحلاك لوهجم لجأل عاب اذإ

 . مهل افالحخ اندنع

 :م خياشملا اهعمج يآ :ش ( اهوعمج) :م ملسلا طورش ةلمج يأ :ش ( طورشلا ةلمجو) :م
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 ةردقلاو ءافيإلا ناكم نايبو ‹ هليجأتو هيف ملسملا مالعإو « هليجعتو لاملا سر مالعإ : مهلوق يف
 «ادقن ةئامو هيلإ ملسملا ىلع نيد اهنم ةئام « ةطنح رك يف مهرد يتئام ملسأ نإف . هليصحت ىلع

 الو ‹ هطئارش عامجستسال دقنلا ةصح يف زوجيو ‹ ضبقلا تاوفل لطاب نيدلا ةصح يف ملسلاف

 قارتفالا لبق لالا سأر دقن ول اذهلو « احيحص عقو ملسلا ذإ ئراط داسفلا نأل ؛ داسفلا عيشي

 اعيابت ول امهنأ ىرت الأ ‹ عيبلا يف نيعتي ال نيدلا نأل اذهو ء انيب ال قارتفالاب لطبي هنآ الإ « حص

 . احيحص دقعنيف ‹ عيبلا لطبي ال ٠ نيد ال نأ اقداصت مث « نيدب اًتيع

 :ش ( هلیجعتو) :م هتفصو هردقو هسنج نایب ىلع لمتشم وه :ش ( لاما سر مالعإ : مهلوق يف)

 لمتشم وهو « هيف ملسملا مالعإ يفو يأ :ش ( هيف ملسملا مالعإو) :م قارتفالا لبق ميلستلا هب دارملا

 (ءافيإلا ناكم نايبو) :م مولعم لجأ ينعي :ش (هليجأتو) :م ردقلاو ةفصلاو عونلاو سنجلا نايب ىلع

 ليصحت ىلع ةردقلا يفو يأ :ش (هليصحت ىلع ةردقلاو) :م هيف ملسملا ءافيإ ناكم نايب يفو يأ :ش

 دنع ملسلا حصي الو : هلوق دنع اهعيمج اهنايب رم طورشلا هذهو « عطقني ال نأ وهو « هيف ملسملا
 . طئارش عبسب الإ ةفينح يبآ

 :ش ( ةطنح رك يف مهرد يتئام) :م ملسأ نمو « ةعيرشلا جات ةخسن يفو :ش ( ملسأ نإف) :م

 يفو «فصنو عاص كوكملاو « كيكاكم ةينامث زيفقلاو « ازيفق نوتس ركلا : يزارتألا لاق

 يلإ ملسملا ىلع نيد اهنم ةئام) :م ««برغملا» يف اذك اًزيفق نيعبرأل مسا ركلا ءاج «ريغصلا عماجلا»

 تاوفل) :م -هنع هللا يضر - يعفاشلا لاق هبو :ش (لطاب نيدلا ةصح يف ملسلاف « اًدقن ةئامو

 ريغ وهو «هلثمب دقعني امنإو «هيلإ فاضملا نيدلاب قلعتي ال دقعلا ذإ « نيدلا ردق يف :ش (ضبقلا
 (داسفلا عيشي الو) :م ملسلا طئارش يأ :ش (هطئارش عامجتسال دقنلا ةصح يف زوجيو) :م ضوبقم

 اذه نأل « اًضيأ دقنلا ةصح يف دقعلا لطبيو داسفلا عيشي : لوقي هنإف «رفز لوق نع باوج :ش

 . لكلا هب دسفيف دقعلا بلص يف نكمت يوق داسف

 نأل ءدقعلا لصأب نرتقا ام هنأل :ش ( ئراط داسفلا نأل) :م داسفلا عيشي ام : فنصملا لاقو

 دقعلا نوكي سلجلملا رخآ ىلإ ميلستلاو ملستلا ارخأ ول امهنأ ىرت الأ « سلجملا يفوفع اتيد هنوك

 هنأ الإ) :م ملسلا :ش (حص قارتفالا لبق لالا سأر دقن ول اذهلو « اًحيحص عقو ملسلا ذإ) :م احيحص

 ةراشإ :ش (اذهو) :م ىلاكلا نع ةَ يبنلا ىهن دقو : هلوق ىلإ ةراشإ :ش (انيب امل قارتفالاب لطبي

 يف نيعتت ال دوقنلا نأل :ش (عيبلا يف نيعتي ال نيدلا نأل) :م احيحص عقو ملسملاذإ :هلوق ىلإ

 . ءاوس دييقتلاو قالطإلا زاصف ءاّتيد تناك اذإ اذكف ءاّنيع تناك اذإ دوقعملا

 :ش (اًحيحص دقعنيف « عيبلا لطبي ال « نيد ال نأ اقداصت مث « نيدب انيع اعيابت ول امهنأ یرت الآ) :م
 هيف دييقتلاو قالطإلا نوكيف «هبلإ دقعلا ةفاضإب نيعتي ال نيدلا نأ ىلع ةلأسملا هذهب لدتسيو

 ىلع اتيد ناك ول هنأل ءهيلإ ملسملا ىلعاهنم ةئام : هلوقبديقاغنإو : «ةياهنلا» يفو .ءاوس

Too 



 ضبقلا لبق عيبملا يف فرصتلاو عيبم هيف ملسملا نألف يناثلا امأو « دقعلاب قحتسملا ضبقلا تيوفت

 . زوجي ال

 يورم انبهذمو ءامهقح يف لاب تسيل اهنأل «لكلا يف داسفلا عيشي اهلاحب ةلأسملاو يبنجألا
 . سابع نبا نع

 : لئاسم ثالثب ضوقنم اذه : ليق نإف

 يف امهف مهاردلا هذهبو ةطنحلا نم ركلا اذهب دبعلا اذه تعب نإ : لاق اذإ لجرلا نأ : اهادحإ

 .دوقنلا نييعت ةيآ اذهو < مهاردلاو ركلاب ثنحي امهب هعابف ةقدص نيكاسلملا

 یرتشا یتح < ةرشعلا ضبقي ملو رانيدلا دقنف ةرشعب ارانيد عاب اذإ لجرلا نأ : اهيناثو

 . دساف عيبلاف ابو ةرشعلاب

 قالطإلا ناك ولو «دساف عيبلاف نيد ال نأ ناملعي امهو نيدب انيع عاب اذإ لجرلا نأ : اهلا

 . ىلوألا ةلأسملا يف ثنح الو نادقعلا زاحل ءاوس دييقتلاو

 مزلي الف ازاوج ال اًقاقحتسا دوقعلا يف نيعتت ال دوقنلا نأ يعدن نحنف : ىلوألا امأ : انلق

 لامعتسالاب سنجلا فالتخاب فرصلا ضاقتنالف : ةيناثلا امأو . اًقاقحتسا ال اًراوج نيعتت اهنأل

 . نمث الب عيبلا ققحتيف «رخالا دقعلاب

 امهنم نوكيف « نمث الب عيب اذه نأل « هب لزاهلا ناكمل عيبلا زجي مل انف : ةثلاثلا امأو

 . زاوجلا قح يف نيعتت يهو هب ًالزاهت

 (ضبقلا لبق هيف ملسملاو ملسلا لام سأر يف فرصتلا زوجي الو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 املف) :م ضبقلا لبق ملسلا لام سأر يف فرصتلا يأ :ش (لوألا امأ) :م ءاهقفلا قافتاب اذه :ش

 ‹« ىلاعت هللا قح سلجملا يف لالا سأر ضبق نأل :ش (دقعلاب قحتسملا ضبقلا تيوفت نم هيف

 عيبلاب هيف فرصتلا زاج ولف «ىلاكلاب ىلاكلا نع ازارتحا ضبقلا طرش اغنإو « هلطبي فرصتلاو

 . طرشلا تاف اهوحنو ةيصولاو ةبهلاو

 ‹ عيبم هيف ملسملا نألف) :م ضبقلا لبق هيف ملسملا يف فرصتلا وهو :ش ( يناثلا امأو) :م

 «زاج هيلإ ملسملا اضرب دوجأ وأ أدرأ هيلإ عفد ول امأ :ش ( زوجي ال ضبقلا لبق عيبلا يف فرصتلاو

 در ولو «ضبقلا مدعل دقعلا لطبي : ليقف هنع هأربأ ولو « الادبتسا نكي ملف هقح سنج هنأل

 ضبقلا لبق : هلوقب ديق اغإو «فسوي يبأل افالخ دمحم دنع ضبق هيف ةيلختلاو لطبت مل ةءاربلا

 هملس ملسلا بر عيبي نأ سأب الو : «يواحطلا حرش» يف لاق اذهلو « ضبقلا دعب امع اًرارتحا

 هيف كرشي نأو ‹ ةعضاوم هعيبي نأو « ةيلوت هعيبي نأو ءلالا سأر ىلع ةحبارم هأيإ هضبق دعب
۳٦ 



 نأ هل نكي مل ملسلا الياقت نإف « هيف فرصت هنأل ؛ هيف ملسملا يف ةيلوتلاو ةكرشلا زوجي الو

 الإ ذخأت ال »: مالسلا هيلع هلوقل ؛ هلك هضبقي ىتح  اًئيش لالا سأرب هيلإ ملسملا نم يرستشي
 ‹ خسفلا دنع يأ « كلام سأر وأ كملس

 . هریغ

 دحاو لك نأل يأ :ش (هنأل) :م هضبق لبق :ش ( هيف ملسملا يف ةيلوتلاو ةكرشلا زوجي الو) :م
 «زوجي ال ضبقلا لبق هيف فرصتلاو هيف ملسملا يف يأ :ش (هيف فرصت) :م ةيلوتلاو ةكرشلا نم

 زوجيالو : هلوقبامهمعامدعب ركذلابامهصخ اغنإو «يرودقلا ظفل نم اًضيأ اذهو
 لوق نع اًزارتحا : ليقو « ةعضاوملاو ةحبارملا نم اعوقو رثكأ امهنأل ٠ هرخآ ىلإ . . . فرصتلا
 . كلام نع كلذ يكحو « ملسلاو نيعلا عيب يف ةيلوتلا هدنع زوجي هنإ ضعبلا

 :ش (هلک هضبقي یتح « اًئيش لاملا سأرب هیلإ ملسملا نم يرتشب نآ هل نکی مل ملسلا الياقت نِإف) :م

 - ةفينح يبأ نع بوقعي نعدمحم : هيف ةلأسملا ةروصو « «ريغصلا عماجلا» لئاسم نم هذه
 ملسلا بر دارأف « ملسلا الياقتف ةطنح رك يف مهارد ةرشع لجر ىلإ ملسأ لجر يف - هللا همحر
 . هؤارش زوجي الو كلذ هل سيل : لاق « هضبقي نأ لبق اًيش ملسلا لام سأرب يرتشي نأ

 « زوجي ال سايقلاو « ناسحتسالا اذه : «حاضيإلا» يفو «يرتشي نأ هل نكي مل : هلوق

 حصيف هتصح يف اًنيد لالا سأر يقبو «ملسلا لطب الياقت ال امهنأل يعفاشلاو رفز لوق وهو
 همحر- فنصملا لوق انليلدو « سلجلملا يف هضبق بجي ال هنأل « نويدلا رئاسك هب لادبتسالا

 :ش ( كلام سأر وأ كملس الإ ذخأت ال) :م : لب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل) :م -هللا
 يور اجب انباحصأ جتحاو : لاق يزارتألا نأ ريغ < ثيدحلا اذه لاح نيب حارشلا نم ادحأ رأ مل
 الف ءيش يف ملسأ نم» : هي هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر - يردخلا ديعس يبأ نع

 « هجولا اذه نم الإ اعوفرم هفرعأ ال :لاقو « ريبكلا هللع يف يذمرتلا هاورو "“هريغ ىلإ هفرصي

 . نسح ثیدح وهو

 الف ءيش يف ملسأ نم باب » - عويبلا يف ةجام نباو )۳٤١۸( * لوحي ال فلسلا باب » دواد وبأ هاور : فيعض ()

 يفوعلا ةيطع نع يئاطلا دعس نع ةمثيخ نب دايز انث ديلولا نب عاجش قيرط نم (۲)۲۲۸۳ هریغ ىلإ هفرصی
 . نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو . يردخلا ديعس يبا نع

 « سلديو ًادج فيعض يفوعلا ةيطعو « ظفاحلا لاق امك هب سأب ال دعسو « مالك هيف ديلولا نب عاجش : تلق
 ردب يبأ نع دعس نب ميهاربإ قيرط نم فنصللا هركذ يذلا ظفللاب ۳٠۸( /۳) عويبلا يف ينطقرادلا هج رخو

 قيرط نم ةجام نبا هجرخأو . فيعض هدانسإو « ديعس يبأ نع ةيطع نع يئاطلا دعس نع ةمثيخ نب دايز انث
 . ًادعس ركذي ملو ديعس نب هللا دبع



 قح يف ديدج عيب ةلاقإلا نأل اذهو « هضبق لبق هيف فرصتلا لحب الف عيبملاب ًاهبش ذخأ هنألو

 هنأ الإ ‹ هلثم نيد هنأل ؛ اعيبم لالا سأر لعجف هطوقسل اًعيبم هيف ملسملا لعج نکي الو « ثلاث

 نم ءادتبالا مكح يف سيل هنأل « سلجملا يف هضبق بجي ال

 هاورو «ديعس ابأ هيف رکذي ملو ًالسرم يج يبنلا نع ةيطع نع هننس يف ةجام نبا هاورو

 ظفل نم بيرقاذهو « هلام سأر وأ هيف ملسأام الإ ذخأي الف : ظفلب هننس يف ينطقرادلا

 . فنصللا

 - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع ةداتق نع رمعم انربخأ «هفنصم» يف قازرلا دبع ىورو

 :ش ( خسفلا دنع يأ) :م هيف تملسأ يذلا وأ كلام سأر الإ ذخأت الف ءيش يف تفلسأ اذإ : لاق

 سأر وأ دقعلا مايق لاح هيف ملسملا يأ « كملس الإ ذخأت ال ىنعملاو ٠ فنصملا نم ريسفت اذه

 هيف ملسملا ذخأ ملسلا بر قح لعج دقف «دقعلا مايق لاح هذحأ هنكيب ال ذإ خاسفنالا دنع كلام

 . لام لا سأر ذخأ هدعبو

 :ش ( هضبق لبق هيف فرصتلا لحي الف « عيبماب اهبش ذخأ) :م لالا سأر نألو يأ :ش ( هنألو) :م

 :ش (ديدج عيب ةلاقإلا نأل) :م عيبملل اًهباشم هنوك يأ :ش (اذهو) :م هضبق لبق لالا سأر يف يأ

 (هطوقسل اًعيبم هيف ملسملا لعج نكي الو) :م نيدقاعتملا ريغ يأ :ش (ثلاث قح يف) :م ءادتبا عيب يأ

 بناج يف اديدج اًعيب لعجي نأ زوجي ال مل : لاقي نأ وهو «لاؤس باوج اذه « ةلاقإلاب يأ :ش
 . اعيبم هنوك ةهج لاما سأرل نوكي ال ىتح هيف ملسملا

 . ةلاقإلاب طقسيو ملسلاب تبثي نيد هنأل هطوقسل اًعيبم هلعج نكي ال : لاقف

 ‹ ةمذلا نع هيف ملسملا طوقسل اهعوقو دعب ضقنلا لمتحت ال ملسلا باب يف ةلاقإلا نإ اذهلو

 ( هلثم نيد هنأل اًعيبم لالا سأر لعجف) :م دوعي ال طقاسلاو < اًبجاو هيف ملسملا داعل اهضقنب حص ولف

 مل ول ذإ ةرورض اعيبم لالا سأر لعجف لاحمب سيل اعيبم نيدلا لعجو « هيف ملسملا لثم يأ :ش
 لبق ةلاقإلا دعب عيبملا كلهو عيبلا باب يف الياقت ول امهنأ ىرت الأ « ةلاقإلا لطبت اًعيبم لعجي
 سر لعجي مل ولف ‹ كلاهلاك راصو «هيف ملسملاو طقس الياقت امل انه اهو «ةلاقإلا لطبت ضبقلا

 . هيلع دوقعملا مايق نم دبالف ءانه اه تحص دقو « ةلاقإلا تلطبل اًعيبم لامل

 نأ وهو لاؤس باوج « بجيال هنأ الإ «هيف ملسملا طوةسل لالا سأر الإ كلذ سيلو

 ملسلا عيب ةلاقإ نأل «سلجملا يف لالا سأر ضبقي نأ بجو ديدج عيب ةلزنمب اذه ناك ول : لاقي

 . سلجملا يف هضبق بجي ال عامجإلابو طرش ضبقلا هيفو ملسلا عيب ةلزنمب

 يآ :ش (هنأل سلجلا يف هضبق بجي ال) :م لام لا سأر نأ يأ :ش (هنأ الإ) :م : هلوقب باجأف

 نم) :م ملسملا دقع ءادتبا يأ :ش (ءادتبالا مكح يف سيل) :م ةلاقإلا فرصت ليوأت ىلع ةلاقإلا نأل

o۸ 



 رك يف ملسأ نمو : لاق . هانركذ ام هيلع ةجحلاو ٠ - هللا همحر - رفز فالخ هيفو هجو لك
 مل ءاضق هضبقب ملسلا بر رمأو « ارك لجر نم هيلإ ملسملا ىرتشا لجألا لح املف « ةطنح
 هنأل ؛ زاج هسفنل هلاتكا مث هل هلاتكاف هسفنل هضبقب مث هل هضبقب نأ هرمأ نإو ‹ ءاضق نكي

 ىتح ماعطلا عيب نع ةي يبنلا يهنل نوترم ليكلا نم دبالف « ليكلا طرشب ناتقفصلا تعسمتجا
 ‹ رم ام ىلع ثيدحلا لمحم وه اذهو « ناعاص هيف يرجي

 . هجو لك نم دقع ملسملا نأل :ش (هجو لك

 يأ :ش (هيفو) :م هجو نم اًدقع ناكف «ثلاث قح يف عيب نيدقاعتملا قح يف خسف ةلاقأإلاو
 امهنإف ءاًضيأ يعفاشلاو :ش ( -هللا همحر- رفز فالخ) :م اًعيبم ةلاقإللا دعب لالا سر لعج يفو

 وهو « كلذ زوجي ضبقلا لبق اًئيش لالا سأرب ملسلا بر ىرتشاو ملسلا الياقت ول : نالوقي
 لادبتسالا زاجف كلما يدق ىلع مهاردلا يف كلما داعو دقعلا عفترا الياقت ال امهنآل سايقلا

 . بصخلاو ضرقلا نيدك راصف سلجملا يف هضبق بجي مل اذهلو «هنع

 . لوقعملاو ثيدحلا نم يأ :ش ( هانركذ ام) :م رفز ىلع يأ :ش ( هيلع ةجحلاو) :م

 . « كلام سأر وأ كملس الإ ذخأت ال» : مالسلا هيلع هلوق وهف ثيدحلا امآ

 . هنايب رم دقو «هرخآ ىلإ . . . عييملاب ًاهبش ذخأ هنألو : هلوق نم هركذ ام وهف لوقعملا امأو

 ( لجألا لح املف ةطنح رك يف ملسأ نمو) :م :ريغصلا عماحلا» يف دمحم يأ :ش (لاق) :م

 ملسلا بر رمأو) :م ازيفق نوتس وهو :ش ( ارك لجر نم هيلإ ملسملا ىرتشا) :م ملسلا لجأ يآ :ش
 مل) :م هقحل ءاضقلا لجأل يأ :ش (ءاضق) :م لجر نم هارتشا يذلا ركلا ضبقب يأ :ش (هضبقب
 نكي مل ملسلا بر هاضتقاف هضبقب هرمأ اذإ يناثلا يفو « هقحل اذإ نكي مل يأ :ش (ءاضق نكي

 هرمآ نإو) :م هيلإ ملسملا لام نم كله ملسلا بر دي يف ضوبقملا كله ول ىتح هيف ملسملا نع اًضبق
 لجأل هيف ملسلا ضبقي يأ « هضبقي نأ ملسلا بر هيلإ ملسملا رم نإو يأ :ش (هل هضبقي نأ
 هنأل ؛ زاج هسفنل هلاتكا مث) :م هيلإ ملسملا لجأل يأ :ش ( هل هلانكاف هسفنل هضبقي مث) :م هيلإ ملسملا
 ترج يتلا ةقفصلا يه ةيناثلاو ملسلادقع ةقفص امهدحآ :ش (ليكلا طرشب ناتقفصلا تعمتجا

 هيف يرجي ىتح ماعطلا عيب نع ةَ يبنلا يهنل نيترم ليكلا نم دبالف) :م ملسلا بر عم هيلإ ملسملا نيب
 ىنعم ينعي :ش (ثيدحلا لمحم وه اذهو) :م ةيلوتلاو ةحبارملا يف ثيدحلا اذه مدقت :ش '(ناعاص
 نيتقفصلا عامتجا ينعي ‹«ثيدحلا لمحم وه ناعاص هيف يرجي ىتح : مالسلا هيلع هلوق

 لمحمو :هلوق وهو « ةيلوتلاو ةحبارملا باب دعب يذلا لصفلا يف :ش (رم ام ىلع) :م نيتروكذملا
 مل ةنزاوم وأ ةلياكم عقو اذإ دقعلا نأ اذه يف لصألاو . نيبنام ىلع نيتقفصلا عامتجا ثيدحلا

 هجیرخت مدقت (۱)

۳۹ 



 ريغ نيعلا نال ؛ علا ءادحب ةلزنم هنأو < قحال هيف ملسملا ضبق نكل اقباس ناك نإو ملسلاو

 دعب عيبلا ققحتيف ققحتيف لاد يتسالا ةمرح وهو صاخ مكح قح يف هنيع لعج نإو ء ةقيقح نيدلا

 دقعني اذهلو ‹ ةراعإ ضرقلا نأل ؛ زاج ركلا ضبقب هرمأف اًضرق ناكو اًملس نكي مل نإو « ءارشلا

 قلم ذوخأملا نيع دودرملا ناكف ء ةراعإلا ظفلب

 نبا هاور ام وهو « روكذملا ثيدحلل اًيناث نزولا وأ ليكلا ديعي ىتح فرصتي نأ يرتشملل زجي

 هيف يرجي ىتح ماعطلا عيب نع يي يبنلا ىهن : لاق - هنع هللا يضر- رباج نع هننس يف ةجام

 اذإ هنأل ءايناث ليكلا طرتشيف ليكلا طرشب عيب ملسلاو يرتشملا عاصو عئابلا عاص « ناعاصلا

 مزلي اًيناث ليكلا لبق فرصتلا زاج ولف « ةدايزلا هل ملست الف ركلا ردق ىلع ديزي ار اًيناث هلاك

 ناك ملسملا بر عم هيلإ ملسملا عيب : لاقي امع باوج اذه :ش ( اًقباس ناک نِإو ملسلاو) :م

 ققحتت ملف يرتشملا دعب اعئاب هيلإ ملسملا نوكي الف « هحئاب نم هيلإ ملسملا ءارش ىلع اًقباس

 . ىهنلا تحت لحخديل ةيناثلا ةقفصلا

 ءارش ىلع اقباس ناك نإو ملسلا نكلو «كلذ انملس ةلعلا بجومب لوقلا : باوجلا ريرقتو

 ريدقتلا يف ناتقفصلا عمتجتف ريدقتلا يف :ش ( قحال هيف ملسملا ضبق نكل) :م هعئاب نم هيلإ ملسملا

 يف ضوبقملا هلاق ام اذه قيقحت :ش (عيبلا ءادتبا ةلزنمب) :م هيف ملسملا ضبق نأو يأ :ش (هنأو) :م

 اقعلا هلوانت ام نيع ضوبقملا نكي مل ةقيقحلا هذه رابتعابف «ةقيقح هيف ملسملا ريغ ملسلا لئاسم

 امهنأك ضبقلا دنع لعجي نأب كلذو «هيلع دوقعملا نيع هنأك قيرطلا كلذب لعجي قيرط نم دبالف

 هتمذ يف نيد هيف ملسملا نأل « عيبلا ءادتبا ةلزنب :لاق اغإو (ضوبقملا ىلعدقعلا كلذ اددج

 ‹رهاظ وهو :ش (ةقيقح نيدلا ريغ نيعلا نأل) :م هلوق ىنعم وهو « نيدلا ريغ وهو نيع ضوبقملاو

 لعج نإو يأ :ش (هنيع) :م نيدلا لعج نإو يأ «هلبق اب ةلصاو نإ ةملك :ش (لعج نإو) :م هلوقو

 قح يف لعجي مل ول هنأل :ش ( لادبتسالا ةمرح وهو صاخ مكح قح يف) :م نيدلا نيع ضوبقملا

 . زوجي ال اذو ‹ هضبق لبق عيبملا لادبتسا مزلي هقح نيع لادبتسالا

 يقبف « ىدعتي الف لادبتسالا ةمرح ةرورض نيدلا وه يذلا ضوبقملا نيع نيدلا لعج اذإو

 ءارش دعب ملسملا بر نم هيلإ ملسلا عيب يأ :ش (ءارشلا دعب عيبلا ققحتيف) :م عيبلاك هءارو ام

 . ليكلا راركت نم دبالف ناتقفصلا تعمتجا دقف « ليكلا طرشب هعئاب نم هيلإ ملسملا

 :م ضرقلا ضرقتسملا رمأف يأ :ش (هرمأف اًنضرق ناكو اًملس) :م ركلا يأ :ش (نکی مل نإو) :م

 :ش ( دقعني) :م ةراعإ ضرقلا نوك لجألو يأ :ش ( اذهلو « ةراعإ ضرقلا نأل ءزاج ركلا ضبقب)

 اذإف ء ريناندلا وأ مهاردلا نم غلبملا اذه كترعأ : لوقي نأب :ش ( ةراعإلا ظفلب) :م ضرقلا يأ

 يف ناك ءاوس يأ :ش (اًقلطم) :م ضوبقملا نيع يأ :ش (ةوخأملا نيع دودرملا ناكف) :م ةراعإ ناك
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 يف هيلإ ملسملا هليكي نأ ملسلا بر رمأف رك يف ملسأ نمو : لاق . ناتقفصلا عمتجت الف « اًمكح

 مل هنأل ؛ حصي مل ليكلاب رمألا نأل ؛ ءاضق نكي مل « بئاغ وهو لعفف « ملسلا بر رئارغ

 دقو « هنم رئارغلل اريعتسم هيلإ ملسملا راصف « نيعلا نود نيدلا يف هقح نأل ؛ رمألا كلم فداصي

 مل هيف نويدملا اهنزيل اًسيك هيلإ عفدف نيد مهارد هيلع ناك ول امك راصف « اهيف هسفن كلم لعج

 ثيح حص دق رمألا نأل ‹ ًضباق راص اهلاحب ةلأسملاو ةارتشم ةطنحلا تناك ولو ؛ اًتضباق رصي

 . عيبلاب نيعلا كلم هنأل ؛ هكلم فداص

 وهو « ةئيسن هسنجب ءيشلا كيلمت مزلي الو « اًريدقت يأ :ش (اًمکح) :م هريغ وأ لادبتسالا قح

 .دحاو ليكب ىفتكيف :ش (ناتقفصلا عمتجت الف) :م كلذك ناك اذإف ءابر

 رخآلا ةرضحب ناك نإو «دحاو ليكب ىفتكي ال نادقع دجو عضوم لك يف «لماشلا» يفو
 ام فرصتي ال ةنزاوم ىرتشا اذإ كلذكو «دحاو ليكب هيف ىفتكي دحاو دقع دجو عضوم لك يفو

 دودعملا ىرتشا ولو . نزولاو ليكلا كرتي نأ زاج اًضرق ذخأ وأ ةفزاجم ىرتشا نإف «هنزتسي مل

 . ناتیاور هيف «اًيناث دعلا طرتشي له ادع

 هليكي نأ ملسلا بر رمأف رك يف ملسأ نمو) :م «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش (لاق) م

 : يرهوجلا لاق «ةمجعملا نيغلا رسكب ةرارغ عمج رئارغلا :ش (ملسلا بر رئارغ يف هيلإ ملسما

 مل بئاغ) :م ملسلا بر يأ :ش (وهو لعفف) :م اًيبرع هنظأ امو نيبتلل يتلا رئارغلا ةدحاو ةرارغلا

 ناك اذإ هنأل بئاغ وهو : هلوقب ديق اغإو ءاتيع ماعطلا ناك اذإ هب ديري اًتضبق يأ :ش ( ءاضق نکی

 حرص هبو «ةرجأتسم تناك وأ عئابلل وأ هل رئارغلا ناك ءاوس اًضباق هيلإ ملسملا راص اًرضاح

 فداصي مل هنأل «حصي مل ليكلاب رمألا نأل) :م ءاضق نكي مل اغنإو -هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا

 نيدلا يف) :م ملسلا بر قح يأ :ش (هقح نأل) :م عئابلل ةكولم اًَنيع لوانت هنأل :ش (رمألا كلم

 . لاحم ملسلا بر رئارغ يف ةمذلا يف تباث فصو وهو نيعلا لعج نأل :ش ( نيعلا نود

 :ش (هنم رئارغلل اريعتسم هيلإ ملسملا راصف) :م دجوي ملو ضبقلاب ققحتي اإ نيعلا يف هقحو

 يف هسفن كلم هيلإ ملسملا لعج دقو يأ :ش ( اهيف هسفن كلم لعج دقو) :م ملسلا بر نم يأ

 يف نيدلا يقبو هيلإ ملسملا لام نم كله ركلا كله اذإ ىتح اًضباق ملسلا بر رصي ملف رئارغلا

 . ناک امك هتمذ

 نئادلا عفدف يأ :ش ( هيلإ عفدف نيد مهارد هيلع ناک ول امک) :م ملسلا بر يأ :ش (راصف) :م

 ولو) : :م هيف هنزوہ :ش (اًضباق رص مل) :م سيكلا يف يأ :ش (هيف نويدملا اهنزيل اًسيك) :م نويدملا ىلإ

 هرئارغ عفد هنأ يهو :ش (اهلاحب ةلأسملاو) :م اهنيعب ةطنح ىرتشا نأب :ش ( ةارتشم ةطنحلا تناك

 حص دق رمألا نأل ؛ اًضباق راص) : :م بئاغ وأ رضاح يرتشملاو لعفف اهيف اهلعجا : لاقو عئابلا ىلإ

 . كلملا ةفداصمل رمألا حصف دقعلا سفنب ينعي :ش (عيبلاب نيعلا كلم هنأل ؛ هکلم فداص ثیح
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 ةحصل يرتشملل ءارشلا يفو « هيلإ ملسملل ملسلا يف ىف نيحطلا ناك نحطلاب هرمأ ول هنأ ىرت الأ
 لام نم ءارشلا يفو « هيلإ ملسملا لام نم كلهي ملسلا يف رحبلا يف هبصي نآ رمأ اذإ اذكو « رمألا
 هنأل ؛ حيحصلا يف ءارشلا يف  ليكلا كلذب ىفتكي اذهلو ءانلق امل هيلع نمشلا ررقحيو ٠ يرتشاا

 رئارغ يف هليكي نأ ءارشلا يف هرمأ ولو « يرتشم ا رئارغ يف عوقولاب ضبقلاو ليكلا يف هنع بئان
 ام اذكف « هدي يف رئارغلا ريصت الف اهضبقي ملو ه هرئارغ راعتسا هنأل ؛ اًضباق رصي مل لعفف عئابلا

 ‹ اهيف عقي

 ءاًمكح يرتشملا دي يف رئارغلا تيقبف رئارغلا كاسمإ يف هنع ًاليكو عئابلا راص حص اذإو
 عئابلل رث ةارغلا تناك ول ىتح « هلعفك هبئان لعف نأل اًمكح يرتشملا دي يف اًعقاو اهيف عقاولا راصف
 ءاوس اًضباق ريصي ال : - هنع هللا يضر - يعفاشلا لاقو . دمحم نع ةياور يف اًضباق ريصي ال
 . ملسلا يف امك عئابلل وأ يرتشملل رئارغلا تناك

 ول يأ :ش (هرمآ ول) :م يرتشملا نأ يأ :ش (هنأ) :م عيبلاب هكلمتل حيضوت :ش ( ىرت الأ) :م
 :ش ( هيلإ ملسملل ملسلا يف نيحطلا ناك) : :م ةارتشملا ةطنحلا نحطب يأ :ش ( نحالاب) :م عئابلا رمأ
 ( ءارشلا يفو) :م حصي الف هيلإ ملسملا كلم ىفالت هنأل < ؛ حصي مل ملسلا يف نحطلاب رمألا نأل

 . يرتشملا كلم ىفال هنأل :ش ( رمألا ةحصل يرتشملل) :م ءارشلا يف نيحطلا ناكو يأ :ش

 يف) :م لعفف :ش (رحبلا يف هبصي نأ) :م يرتشملا يأ :ش (هرمأ اذإ) :م مکحلا :ش (اذکو) :م

 (هيلع نمثلا ررقتيو) :م رمألا ةحصل :ش ( يرتشملا لام نم ءارشلا يفو هيلإ ملسملا لام نم كلهي ملسلا

 حص امل هكلم هنأ الولف « كلملا ىلع هفوقوم ةحصو اهمدعو رمألا ةحص رابتعاب الإ كلذ سيلو :ش
 ا

 ( حيحصلا يف ءارشلا يف ليكلا كلذب ىفتكي) :م حص دق رمألا نوكلو يأ :ش (اذهلو ) :
 م :هلوقب حيحصلا للعو ناليك طرتشي لب «دحاو ليكب ىفتكي ال ءارشلا يف ر لق اع هب زرتحا
 ليكب ىفتكيف :ش (ليكلا يف) :م يرتشملا نع يأ :ش ( هنع بئان) :م عئابلا نأل يأ :ش ( هنأل)

 (يرتشملا رئارغ يف عوقولاب) :م ضبقلا لصحو يأ « ردقم لعفب عوفرم :ش (ضبقلاو) :م دحاو
 ضبقلا نأ باوجلا ريرقتو ؟ اًملستم نوكي فيكف ملسم مئابلا : لاقيامع باوج اذهو :ش

 . اًملستمو املسم نوكي الف يرتشملا رئارغ يف عوقولاب ققحتي

 مل لعفف عئابلا رئارغ يف هليكي نأ ءارشلا يف) :م عئابلا يرتشملا رم ولو يأ :ش ( هرم ولو) :م
 :ش (اهضبقي ملو) :م عئابلا رئارغ يأ :ش (هرئارغ راعتسا ) :م يرتشملا نأل يأ :ش ( هنأل اًضباق رصي
 الف عربت ةراعتسالا نأل :ش ( هدب يف رئارغلا ريصت الف) :م رئارغلا ضبقي مل يرتشملا نأ لاحلاو يآ
 يفو «رئارخلا يف ام اًضباق يرتشملا ريصي ال اذكف يأ :ش ( اهيف عقب ام اذكف) :م ضبقلا نودب متت
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 رصي ملف هدي يف هيحاونب تيبلا نأل ؛ عئابلا تيب نم ةيحان يف هلزعيو هليكي نأ هرمأ ول امك راصو

 امأ « اًضباق راص نيعلاب أدب نإ يرتشملل رئارغلاو نيعلاو نيدلا عمتجا ولو . اًتضباق يرتشملا
 ةطنح ضرقتسا نمك « اًضباق ريصي هلثبو هكلمب هلاصتالف نيدلا امأو « هيف رمألا ةحصلف نيعلا

 ‹ رانيد فصن هدنع نم هديزي نأ هرمأو اًتاخ غئاص ىلإ عفد نمكو « هضرأ يف اهعرزي نأ هرمأو
 هكلمب هطلخ هنألف نيعلا امأو . رمألا ةحص مدعلف نيدلا امأ . اًضباق رصي مل نيدلاب ادب نإو

 ةحص مدعل كلذو روكذملا وأ فرظلا ليوأت ىلع رئارخلا يف يأ : يكاكلا لاق هيف : خسنلا ضعب

 . اًضبق اهيف عقاولا ريصي ال اذكو ‹«ضبقلا مدعل ةيراعلا

 نأ) :م عئابلا يرتشملا رمأ ول ام مكحك يأ :ش ( هرمأ ول امك) :م اذه مكح يأ :ش (راصو) :م

 يف ركلا لزعي نأب هرمأ يأ :ش ( عئابلا تيب نم ةيحان يف هلزعيو) :م ركلا ليكي نأ :ش (هليكي

 يأ :ش ( هيحاونب تيبلا نأل) :م اذه اذكف ءاًضباق يرتشملا نوكي ال هلزعف عئابلا تيب نم بناج

 ءاًضباق يرتشملا رصي ملف) :م كلذك ناك اذإف « عئابلا دي يف يأ :ش (هدي يف) :م ةعبرألا هبناوجب

 هيف ملسملا وهو نيد رخآ رك عئابلا ىلع هلو اتيعم ارك یرتشا هتروص :ش ( نيعلاو نيدلا عمتجا ولو

 :م اهيف نيعلاو نيدلا لعجي نأ هرمأو يرتشملل رئارغلا نأ لاحلاو يأ :ش (يرتشملل رئارغلاو) :م

 (راص) :م ءارلا حتفب ىرتشملاب يأ :ش (نيعلاب) :م هيلإ ملسملا وهو عئابلا أدب نإ يأ :ش (أدب نإ)

 . نيدلاو نيعلاو ليكلل اًضباق راص يأ :ش (اًضباق) :م ءارلا رسكب يرتشملا يأ :ش

 امأو) :م نيعلا يف يأ :ش ( هيف رمألا ةحصلف) :م نيعلا ضبق ةحص امأ يأ :ش ( نيعلا امأ) :م

 يأ ‹ هكلب نيدلا لاصتالف يأ :ش (هکلمب هلاصتالف) :م نيدلا ضبق ةحص امأو يأ :ش (نيدلا

 ليكلاب نيدلا لاصتا لبو يأ :ش (اًضباق ريصي هلثمو) :م اًمكح هدي يف نيعلا نأل «يرتشملا كلمب

 مكحلا ريظن يأ :ش (ةطنح ضرقتسا نمك) :م اًضباق يرتشملا ريصيف « ضبقلا تبثي اضرلاب

 ضرقملا رمأو يأ :ش ( هضرأ يف اهعرزي نأ هرمأو) :م ةطنح نم ارك ضرقتسا نم ريظن روكذما

 هلاًضباق ضرقتسملا راصو ‹«ضرقلا حص ضرقتسملا ضرأ يف ةطنحلا عرزي نأ ضرقتسلملا

 . اذه اذکف هکلمب هلاصتاب

 نأ هرمأو اًتاخ غئاص ىلإ) :م عفد نم ريظن اًضيأ روكذملا مكحلا ريظنو يأ :ش ( عفد نمکو) :م

 هنأل زاج :ش (رانید فصن) :م غئاصلا دنع نم يأ :ش (هدنع نم) :م متاخلا ديزي يأ :ش (هدیزی

 رصي مل) :م نيعلاب أدب مث :ش ( نيدلاب أدب نِإو) :م اًضباق هکلم ىلإ لاصتالاب ريصيو اًضرق ريصي
 . نيعلا يف ال نيدلا يف هقح نأل « كلما ةفداصم مدعل :ش ( رمألا ةحص مدعلف نيدلا امأ ءاًتضباق

 . رمآلا لعفك هلعف نوكي الف هسفن كلم يف اًهرصتم رئارغلا يف هلعجي رومأ لا ناكف نيع اذهو

 نألف يأ :ش (هكلمب هطلخ هنألف) :م نيعلا يف ضبقلا ةحص مدع امأو يأ :ش ( نيعلا امأو) :م
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 نم هب يضرم ريغ طلخلا اذهو « عيبلا ضقننيف ةفينح يبأ دنع « اكلهتسم راصف « ميلستلا لبق

 ءاش نإو « عيبلا ضقن ءاش نإ رايخلاب وه امهدنعو . نيعلاب ةيادبلا هدارم نوكي نأ زاوحل هتهج
 ةطنح رك يف ةيراج ملسأ نمو : لاق . امهدنع كالهتساب سيل طلخلا نأل ؛ طولخملا يف هكراش

 دعب الياقت ولو . اهضبق موي اهتميق هيلعف « يرتشملا دي يف تتامف « الياقت مث « هيلإ ملسملا اهضبقو
 دقعلا ءاقب دمتعت ةلاقإلا ةحص نأل ؛ زاج ةيراحلا كاله

 ا
 (راصف) :م زات ال ثيحب :ش ( ميلستلا لبق) :م هسفن كلب يأ « هكلمب يرتشملا رك طلخ عئابلا
 :م دقعلا خسفني يأ :ش (عيبلا ضقتنيف ةفينح يبأ دنع) :م عيبملا يأ :ش ( اکلھتسم) :م عئابلا يأ :ش

 ريرقتو «عيبلا ضقتني الف يرتشملا نذإب لصح طلخلا نإ : لاقي امع باوج اذه :ش (طلخلا اذهو)
 دارأ يرتشملا ةهج نم يأ :ش ( هتهج نم هب يضرم ريغ) :م هجولا اذه ىلع طلخلا اذه نأ : باوجلا
 وهاًضباق هب رمآلا ريصي هجو ىلع طلخلا لب يرتشملا نذإب لصح ام هجولا اذه ىلع طلخا نأ
 هجو ىلع طلخي نأب هل نذأ اغنإو « هب اًيضرم اًتوذأم طلخلا رصي ملانه اهو « هب اًنوذأم ناک يذلا

 . نيعلاب ةيادبلاب اًضباق ريصي

 ءاًمزج هب يضرم ريغ طلخلا نوكب مكح هنأل ؛ حماست فنصملا ةرابع يفو : لمكألا لاقو
 ةلالد الو «ىعدملا نم معأ ليلدلا نوكيف :ش ( نيعلاب ةيادبلا هدارم نوكي نأ زاوحجل) :م هلوقب لدتساو

 اذه نأ ملسنالو : لاق هنأكف « ةعنامملاةوق يف همالك : لاقي نأ زوجيو . صخألا ىلع معألل

 . مالكلا ماقتساف عنملادنس زاوج : هلوقو « هب يضرم طلخلا

 ءاش نإ رايخلاب) :م يرتشملا يأ :ش (وه) :م دمحمو فسوي يبأ دنعو يأ :ش ( امهدنعو) :م

 يضاق مامأإلا لاقو :ش (امهدتع كالهتساب سيل طلخا ا نأل ؛ طولخملا يف هكراش ءاش نإو عيبلا ضقن

 امك اًضباق ریصي نيدلاب ًادب اذإ فسوی یہا دنع امأ دمحم لوق باتکلا باوج نم رکذ ام : ناخ

 ريصي دمحم دنعو كالهتساب سيل طلخا ذإ « نيتروصلا يف هكلمب هلاصتا ةرورض نيعلاب أدب ول
 . نيدلاب وأ نيعلاب أدب ءاوس اًضباق ريصي ال يعفاشلا دنع : تلق « نيدلا نود نیعلل اًضباق

 اهضبقو ةطنح رك يف ةيراج ملسأ نمو) :م : «ريغصلا عماجلا» يف دمحم لاق يأ :ش (لاق) :م

 ملسملا يأ :ش (يرتشملا دي يف) :م ةيراجلا يأ :ش (تتامف) :م ملسملا يآ :ش (الياقت مث هيلإ ملسملا

 :م نمئملاو نمثلا نينيعلا يف الك نأل < ةطنحلاب ةيراجلا هئارش ىلإ رظنلاب اًيرتشم هامس اغنإو ءهيلإ

 تتبث امل ينعي :ش ( اهضبق موي) :م ةيراجلا ةميق يأ :ش (اهتميق) :م يرتشملا ىلعف يآ :ش (هيلعف)

 نأل ءاهضبق موي :لاق انإو يعفاشلا لاق هبو « اهلدب در بجيف زجع دقو ءاهدر بجو ةلاقإلا
 . بصغلاك راصف ضبقلا وه اغنإ نامضلل بج وملا ببسلا

 (دقعلا ءاقب دمتعت ةلاقإلا ةحص نأل) :م لياقتلا يأ :ش (زاج ةيراجلا كاله دعب الياقت ولو) :م
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 . هئاقب لاح ةلاقإلا تحصف هيف ملسملا وه امنإ هيلع دوقعملا ملسلا يفو . هيلع دوقعملا مايقب كلذو

 خسفنا هيف ملسملا يف دقعلا خسفنا اذإو ‹ لهسأ ءاقبلا نأل ؛ ءاهتنا ىقبي نأ ىلوأ ءادتبا زاج اذإو

 فلاب ةيراج ىرتشا ولو . اهتميق در هيلع بجيف زجع دقو اهدر هيلع بجيف اًعبت ةيراجلا يف
 نأل ؛ ةلطاب ةلاقإلاف اهتوم دعب الياقت ولو ء ةلاقإلا تلطب يرتشملا دي يف تتامف الياقت مث مهرد

 الف ءادتبا ةلاقإلا حصت الف ‹ اهكاله دعب دقعلا ىقبي الف « ةيراجلا وه امنإ عيبلا يف هيلع دوقعمل ا

 اذهو « هلحم مادعنال ءاهتنا یقبت

 يفو «هيلع دوقعملا مايقب) :م دقعلا ءاقب يأ :ش (كلذو) :م دقعلا مايق دمتعي : خسنلا ضعب يفو :ش

 اذإو) :م هيلع دوقعملا ءاقب لاح يأ :ش ( هئاقب لاح ةلاقإلا تحصف هيف ملسملا وه امغنإ هيلع دوقعملا ملسلا

 (لهسأ ءاقبلا نأل ءءاهتنا) :م اهتوم دعب :ش ( ىقبي نأ ىلوأ ءادتبا) :م اهتوم دعب لياقتلا يأ :ش (زاج

 . ءادتبالا نم :ش

 نم هيف ملسملا ةلزنب كالهلا دعب اهنأل ةيراجلا كاله دعب ةلاقإلا حصت ال نأ يغبني : ليق نإف

 يف نيضوعلا ةلزنب راصف < ةلاقإلاب اًضيأ طقس دق هيف ملسملاو ةمذلا يف اتيد اهتميق بوجو ثيح
 لطبت رخآلا ضوعلا كله مث الياقت مث ةضياقملا يف نيضوعلا دحأ كله اذإ هنإف « ةضياقملا عيب

 . نيضوعلا كالهب لياقتلا عنتيي نأ يغبني انه اذكف ‹ ةلاقإلا

 خسف بجوي ضبقلا لبق عيبملا كالهو « ةلاقإلا دعب بجاو درلا مث ةضياقملا عيب يف : انلق

 ةميقلا مايق ناكف ءاًبجاو ةيراجل ا نيع در نكي ملف « اهماقم ةيراجلا ةميق تماق ملسملا يفو . دقعلا
 . ةيراجلا مايق ةلزنجب

 يف دقعلا خاسفنال اعبت ينعي :ش (اًعبت ةيراحجلا يف خسفنا هيف ملسملا يف دقعلا خسفنا اذإو) :م

 جات لاقو . ءالعلا يخيش هردق اذكه «ءاهكاله دعب ةيراحلا يف خسفلا حصي مل نإو هيف ملسلملا

 سيل هنإو «ققحتي فيك ةتيملا ةيراجلا قح يف خاسفنالا نإ : لوقي نم باوج اذه : ةعيرشلا

 . كلذل لحمي

 هيلع بجیف) :م ادصق تبثي الو اًعبت تبثي ءيش نم مكو ةيعبتلا قيرطب خاسفنالا : لاقف

 نع زجع دق هيلإ ملسملا نأ لاحلاو يأ :ش (زجع دقو) :م هيلإ ملسملا ىلع ةيراجلا در يأ :ش (اهدر

 . ةيراجلا ماقم ةميقلا تماقو :ش (اهتميق در هيلع بجيف) :م اهتوم ببسب ةيراجلا در

 دعب الياقت ولو « ةلاقإلا تلطب يرتشملا دي يف تتامف الياقت مث مهرد فلأب ةيراج ىرتشا ولو) :م

 دعب دقعلا ىقبي الف « ةيراحجلا وه اغنإ عيبلا يف هيلع دوقعملا نأل) :م اًضيأ :ش (ةلطاب ةلاقإلاف اهتوم

 خسف ةلاقإلا نأل « عيبلا لحم يأ :ش (هلحم مادعنال ءاهتنا ىقبت الف « ءادتبا ةلاقإلا حصت الف ءاهكاله

 (اذهو) :م تاف دقو لصألا وه هنأل عيبملا مايقب الإ دقعلا مايق الو دقعلا مايقب الإ اهل مايق الو دقعلا
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 امهنم دحاو لك نأل « نيضوعلا دحأ كاله دعب ىقبتو ةلاقإلا حصت ثيح ةضياقملا عيب فالخب

 لاقو « اًيدر تطرش: هيلإ ملسملا لاقف ةطنح رك يف مهارد لجر ىلإ ملسأ نمو : لاق . هيف عيبم

 ؛ ةحصلا هراكنإ يف تنعتم ملسلا بر نأل ؛ هيلإ ملسملا لوق لوقلاف ايش طرتشت مل : ملسلا بر
 . ةداعلا يف لاملا سأر ىلع وبري هيف ملسملا نأل

 م ةلاقإلا يأ :ش ( ىقبتو ةلاقإلا حصت ثيح ةضياقملا عيب فالخب) :م . هانركذ يذلا اذه يأ :ش

 . ةضياقملا عيب يف يأ :ش ( هيف عيبم امهنم دحاو لك نأل « نيضوعلا دحأ كاله دعب)

 كاله دعب هيف ةلاقإلا حصت ثيح ملسلا نيب قرفلا ىلإ مالكلا اذهب راشأ هنآ لصاحلاو

 عيبلا نيبو اهدعب وأ ةلاقإلا لبق تتام ءاوس « ملسلا بر ىلإ درلا لبق هيلإ ملسملا دي يف ةيراججا

 دقو « اهكاله دعب وأ اهكاله لبق ةلاقإلا تناك ءاوس ةيراحلا تكله اذإ ةلاقإلا حصت ال ثيح
 . نآلا امهانركذ نيذللا باوج لاو لاؤسلا يف اذه انحضوأ

 ةطنح رك يف مهارد لجر ىلإ ملسأ نمو) :م «ريغصلا عماح ا» يف دمحم لاق يأ :ش (لاق) :م

 لوق لوقلاف اًتيش طرتشت مل : ملسلا بر لاقو) :م اًنيدر اًماعط يأ :ش (اًتيدر تطرش : هيلإ ملسملا لاقف
 .هنع هللا ىضر- ىعفاشلا لاق هبو «قافتالاب :ش ( هيلإ ملسملا

 ملسلا بر نأل) :م ضراعم الب هبحاص لوق يقبف دودرم تنعتملا مالك : «يفاكلا» يفو

 عيطتسي ال اميف عوقولا وهو « تنعلا بلطي نم ةغللا يف تنعتلا :ش ( ةحصلا هراكنإ يف تنعتم

 «هريغب رارضإلا ديريو هعفنيام ركني نماعرش تنعتلاب دارملاو « هنع جورخلا ناسنإلا
 :م ديزي يأ :ش (وبري هيف ملسملا نأل) :م ةيريهظلا دئاوفلا يف اذك ‹ هرضي ام ركني نم مصاخل ابو

 ىلع هيف ملسملا برل تنعتم ملسلا بر نإ : هلوق ىلع ليلد اذه :ش ( ةداعلا يف لام لا سأر ىلع)

 . اًنعتم ناك دقف هتحص ركنأ اذإف « دقعلا ةحص ىف هل ريخلا ناكف « ةداع لام لا سأر

 ءلج نإو «هيف ملسملا نم لق نإو ريخ لالا سأر لب « وبري هيف ملسملا نأ ملسن ال : ليق نإف

 . ةئيسنلا نم ريخ دقنلا : رئاسلا لثملا يفو « ةئيسن هيف ملسملاو « دقن لاملا سأر نأ ال

 مهلوقع روفو عم سانلا نإف « ةداعلاو فرعلاب كورتم كلذ نأ الإ « كلذك ىلب : انلق

 هنوك عم ةدئاف ةدايز ةلباقب دقنلا ناكف « اهوأر ةدئاز ةدئافل الإ كاذ امو ملسلا دقع يف نومدقي

 ناك نإو هيف ملسملا نأل « لاملا سأر نيبو هنيب ةلداعملا تابثإل هيف ملسملا ابر اوركذ انإو « ةئيسن

 ‹« لجآلا نم ريخ لجاعلاو لجاع هتيلام تلق نإو لالا سأرو ءلجآ هنأ الإ ةداع ةيلام رثكأ

 . نالداعتیف امهنم دحاو لک روفوب امهنم دحاو لک روصق ریخیف

 ملسلا دقعب ماعطلا مزتلي يذلا وه هنأل هيلإ ملسملا لوق لوقلا نأ : يسخرسلا مامإلا ركذو

 زاوج طرش وهام ىلع قافتا دقعلا لصأ ىلع امهقافتا مث « مزتلاام ةفص نايب يف هلوق لوقلاف
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 نإو ‹ ةحصلا يعدي هنأل ةفينح يبأ دنع ملسلا برل لوقلا نوكي نأ بجي : اولاق هسكع يفو

 دعب نم هررقنسو « ةحصلاركنأ نإو ركنم هنأل هيلإ ملسملل لوقلا امهدنعو . اركنم هبحاص ناك

 لجأ هل ناك لب : ملسلا بر لاقو « لجأ هل نكي مل : هيلإ ملسملا لاق ولو . ىلاعت هللا ءاش نإ

 مدعل داسفلاو ‹ لجألا وهو هل اقح هراكنإ يف تنعتم هيلإ ملسملا نأل ؛ ملسلا بر لوق لوقلاف

 نقيتم ريغ لجألا

 نوكي ماعطلا ةفص ملسي مل: ملسلا بر لوقف « ماعطلا ةفص نايب هزاوج طرش نمو «دقعلا

 . هتهج نم متام ضقن يف هنم اًيعسو هب رقأ امع ًاعوجر

 : هيلإ ملسملا لوق وه روكذملا مكحلاو « روكذملا مكحلا سكع يفو يأ :ش ( هسكع يفو) :م

 يل تطرش : ملسلا بر لوقي نأ هسكعو ءائيش طرتشت مل ملسلا بر لاقو ءائیدر كل تطرش

 .اًئيش كل طرتشأ مل : هيلإ ملسملا لوقيو « ائيدر

 يف ينعي « باتكلا يف لصألا اذه - هللا همحر - دمحم ركذي مل : ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 حورش يف نورخأتملا لاق يأ :ش (اولاق) :م -هللا همحر - فنصملا لاقو . «ريغصلا عماجلا»

 ( ةفينح يبأ دنع ملسلا برل لوقلا نوكي نأ بجي) :م : هريغو مالسإلا رخف لثم ؛ريغصلا عماجلا»

 نأل ءهل دهاش رهاظلا نأل :ش (ًرکنم هبحاص ناک نإو ةحصلا يعدي هنأل) :م يعفاشلا لاق هبو :ش

 . ةيصعملا نع يداحتلا ملسملا لاح نم رهاظلاو « ةيصعم دسافلا دقعلا

 ركنأ نإو ركنم هنأل « هيلإ ملسملل لوقلا) :م دمحمو فسوي يبأ دنعو يأ :ش (امهدنعو) :م

 لصأ ررقنسو يأ :ش (هررقنسو) :م اهلبق يتلا نإ كلذكو « اهلبق اب ةلصاو نإ ةملك :ش (ةحصلا

 يتلا ةلأسملا يف يأ : -هللا همحر- يزارتألا لاق :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم) :م فالخلا اذه

 . امهدنع ملسلا برل لوقلا : هلوق دنع هذه يلت

 ينعي هررقن قباطملاو «كلذك نيسلا نأل يأ « دعبلل لمعتست اهنأل حماست هترابع يفو

 بر لاقو) :م لجأ ملسلل نكي مل يأ :ش (لجأ هل نكي مل :هيلإ ملسملا لاق ولو) :م نيسلا نودب
 ملسملا نأل) :م يعفاشلا لاق هبو «قافتالاب يأ :ش ( ملسلا بر لوق لوقلاف « لجأ هل ناك لب :ملسلا

 هلصاح :ش (لجألا) :م وه قحلا يأ :ش (وهو) :م ملسلا برل يأ :ش (هل اًقح هراكنإ يف تنعتم هيلإ

 مالك نأل « ةحصلا يعدمل لوقلا ناكو لطب ةموصخلا جرخم ال تنعتلا جرخم جرح اذإ مالكلا نأ

 . هلوق لوقلا ناكف « ضراعم الب رخآلا مالك يقب در اذإف « دودرم تنعتملا

 يغبني : لاقي نأ وهو « ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش (نقيتم ريغ لجألا مدعل داسفلاو) :م

 « لجألا مدعب دقعلا داسفل لام لا سأر دري هنأل «لجألا هراكنإ يف اًتنعتم هيلإ ملسملا نوكي ال نأ

 . هنم عفتراو لالا سأر نم ريخ هيف ملسملاو هيف ملسملا هل ىقبي لالا سأر دربو
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 لوقلا هسكع يفو ‹ فصولا مدع فالخب « لالا سأر در يف عفنلا ربتعي الف ٠ داهتجالا ناكمل

 ةحصلا ركنأ نإو « هلوق لوقلا نوكيف هيلع اًقح ركني هنأل ؛ امهدنع ملسلا برل
 ر

 ملسلا نإف :ش (داهتجالا ناكمل) :م نقيتم ريغ لجألا مدعل دقعلا داسف نأ :باوحلا ريرقتو
 سأر در هراكنإ نم مزلي مل همدعب اًتنعتم نكي مل اذإو -هنع هللا يضر- يعفاشلا دنع زئاج لاحلا
 راكنإلا اذهب اًعفتنم هنوك ةهج ربتعي الو ينعي :ش (لاملا سأر در يف عفنلا ربتعي الف) :م لاملا

 . يعطقلا ضراعي ال ينظلا ذإ « هب ررضتلاو تنعتلا ةهجل اضراعم

 ءائيدر تطرش : هيلإ ملسملا لاق ول يأ : ةياهنلا بحاص لاق :ش (فصولا مدع فالخب) :م
 داسف نأل «هيلإ ملسملا لوق لوقلا ناك « ىلوألا ةلأسملا يهو ءاًتيش طرتشت مل : ملسلا بر لاقو
 : هريغ لاقو « اًتنعتم كانه ملسلا بر لاقف « هيف دهتجم ريغ نقيتم فصولا كرت ببسب ملسلا
 . ىعطق هيف داسفلا نإف

 ريغ اهعضو دنع دجوي مل فلاخم فالح ىلع ةلأسملا ءانب نأل ء رظن هيفو : لمكألا لاقو
 ال اًقباطم سيلو كلذ تبث نإ ةباحصلا نيب اتباث ناك فالتخالا نإ : لاقي نأ ىلوألاف « حيحص

 . هريغو «ةياهنلا» بحاص هركذ

 برل لوقلا) :م ملسلا بر هركنأو لجألا هيلإ ملسملا ىعدا اذإ اميف ينعي :ش ( هسكع يفو) :م

 .هلبق اب ةلصاو نإ ةملك :ش (ةحصلا ركنأ نإو « هلوق لوقلا نوكيف هيلع اًقح ركنب هنأل؛ امهدنع ملسلا
 : هجوأ ةثالث ىلع لصألا يف فالتخالا نأ ملعاو

 ء اًبولطم وأ ناك اًبلاط « هني عم لجألل يعدم ا لوق لوقلا هيفف ‹ لجألا لصأ يف : اهدحأ
 . اركنم وأ لجألل اًيعدم ناك ءاوس بلاطلا لوق لوقلا : امهدنعو

 هيفف نارهش هنإ :رخآلا لاقو «رهش هنأ امهدحأ يعدي نأ لثم لجألا رادقم يف : يناثلاو
 نإو « هتنيبب يضقي امهدحأل هتنيب تماق نإو « ةدايزلا ركني هنأل « هنيي عم بلاطلا لوق لوقلا

 . ةدايزلا تبثي هنأل ‹بولطملا ةنيبب يضقي امهل تماق

 لاقو ‹ىضم دقو « ارهش لجألا ناك : بلاطلا لاق نإف ‹ لجألا يضم يف : ثلاثلاو
 ماقأ نإف ‹ ةبلاطملا هجوت ركني هنأل هنيي عم بولطملا لوق لوقلاف ضي ملو ارهش ناك : بولطللا
 نأ فرعت نأ كل يغبني مث « لجألا ةدايز تبشت اهنأل «بولطملا ةنيبب ىضقي ةنيبلا امهدحأ

 يف فلاحتلا نأل - هللا همحر- رفزل اًقالخ اندنع فلاحتلا بجوي ال لجألا ردق يف فالتحخالا
 نم لزعمب لجألاو « هلدب وأ هيلع دوقعملا يف نيعيابتملا فالتخادنع « سايقلا فالخب تبث عيبلا
 . كلذ

 ‹ لصألا ىرجم راج فصولا نأل « نافلاحتي امهنإف فصولا يف افلتخا اذإ ام فالخب
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 لب ال : براضملا لاقو ‹ ةرشع الإ حبرلا فصن كل تطرش : براضملل لاق اذإ لاملا برك

 دنعو . ةحصلا ركنأ نإو « حبرلا قاقحتسا ركني هنأل ؛ لالا برل لوقلاف حبرلا فصن يل تطرش

 دحاو دقع ىلع اقفتا دقو « ةحصلا يعدي هنأل ؛ هيلإ ملسملل لوقلا - هللا همحر - ةفينح يبأ

 مزالب سيل هنأل ؛ ةبراضملا ةلأسم فالخب « اًرهاظ ةحصلا ىلع نيقفتم اناكف

 . لجألا كلذك سيلو « افلتخا اذإ ام هفالتخاب هلصأ فلتخيو هب فرعي نيدلا نأل

 لاقاذإ لاملا بر ةلأسمب ةروكذملا ةلأسملا ريظن :ش (براضملل لاق اذإ لاملا برك) :م

 تطرش خسنلا ضعب يفو : يكاكلا لاق :ش (ةرشعالإ حبرلا فصن كل تطرش) :م : براضملل

 لوقلا ريدقتلا كلذ ىلع هنأل «ةحيحصب تسيل ةخسنلا هذهو « ةرشع ةدايزو حبرلا فصن كل

 لاملا برل لوقلا ناك ريدقتلا كلذ ىلع هنأل « ىلوألا ةخسنلا حيحصلاو « عامجإلاب براضملل

 حبرلا فصن يل تطرش لب ال) :م تركذ امك رمألا سيل براضملا لاقو يأ :ش (براضملا لاقو) :م

 . دقعلا ةحص يأ :ش (ةحصلا ركنأ نإو حبرلا قاقحتسا ركني هنأل ؛ لالا برل لوقلاف

 دقصع ىلع اقفتا دقو ‹ ةحصلا يعدي هنأل هيلإ ملسملل لوقلا -هللا همحر- ةفينح يبأ دنعو) م

 ىلع نوقفتم اناكف) :م رخآ دقعب سيلو «دساف لاحلا ملسلاذإ دحاو دقع ملسلا نأل :ش (دحاو

 . ةحصلا فصوب دقعلا ةرشابم امهلاح نم رهاظلا نأ : امهدحأ

 امهقافتا ناكف ملسلا طئارش نم لجألاو « هطئارشل مازتلا دقعلا ىلع مادقإلا نأ : يناثلاو

 رهو رارقإلا دعب راكنإ هراكنإو « هب مام ضقن يف عاس هدعب ركنملاف « ةحصلاب رارقإ دقعلا ىلع

 . يعفاشلا لاق -هللا همحر - ةفينح يبأ لوقبو دودرم

 هنإف ةبراضملا ةلأسم ىلع ةروكذملا ةلأسملا امهسايق نع باوج :ش (ةبراضملا ةلاسم فالخب) م

 لحم عونت ةبراضملا يف يأ «اهيفافلتحخااذإامهنإف : لمكألا لاقو ‹ حيحص ريغ سايق

 يعدملاف افلتخا اذإف « ةكرش تناك تحص اذإو « ةراجإ راص تدسف اذإ اهنإف « فالتخالا

 يف فالتخالا دنع دقعلا ةدحوو «هفالخ رخآدقعل عدم داسفلل يعدملاو «دقعل عدم ةحصلل

 هتدحو مدعو ‹« لحملا ةدحول دودرملا ضقانتلل بجوملا فالتخالا رابتعا مزلتسي داسفلاو زاوجلا

 يف ضقانت الف اًملتخم لحملا ناكف ‹ فالتخالا دنع دحاو دقعب تسيل يهف ةبراضملا امأو

 وهو لاملا بر لام يف ءيش قاقحتسا يعدي براضملا ناكف « اربتعم فالتخالا نكي ملف « كلذ

 . ركنملا لوق لوقلاف « ركني

 لبق هلزع نم لاملا بر نكمتياذهلو :ش (مزالب سيل) :م ةبراضملا دقع نأل يأ :ش (هنأل) :م
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 نأ لصألا راصف « مزالف ملسلا امأ . حبرلا قاقحتسا ىوعد درجم يقبف « هيف فالتخالا ربتعي الف
 دقع ىلع قافتالا عقوو ةموصخ جرخ نإو « قافتالاب هبحاصل لوقلاف اتنعت همالك جرخ نم
 يف ملسلا زوجيو : لاق . ةحصلا ركن نإو ركنملل امهدنعو « هدنع ةحصلا يعدمل لوقلاف دحاو

 نإو . انركذ ام ىلع « ميلستلا رودقم مولعم يف ملسأ هنأل ؛ ةعقرو اًضرعو الوط نيب اذإ بايثلا

 . هيف دوصقم هنأل ؛ اًضیأ هنزو نایب نم دبال ریرح بوث ناک

 عفتري مزال ريغ ناك اذإو . هخسف نم نكمتي براضمل ا اذكو « اثيش لاملا سأرب براضملا ءارش
 قاقحتسا یوعد درجم يقبف) :م هيف ربتعت یوعدلا الو :ش ( هيف فالتخالا ربتعي الف) :م امهفالتخاب

 حختسفني الف :ش (مزالف) :م دقع هنإف :ش (ملسلا امأ) :م ركنملل لوقلاف ركني رخالاو :ش ( حبرلا
 ةداهشل ةحصلا يعدم لوق لوقلا ناك دقعلا يقب اذإف « عفتري ال فالتخالابف « امهدحأ خسفب

 :م لجألا رادقم يف اًضيأ هلوق لوقلا ناك لجألا يف هيلإ ملسملا لوق لوقلا لعج امل مث رهاظلا
 نم يأ :ش (اًتنعت همالك جرخ نم نأ) :م ةروكذملا ملسلا ةلأسم يف لصألا يأ :ش (لصألا راصف)
 يعدم وهو :ش (هبحاصل لوقلاف) :م بيرق نع هريسفت رم دقو ‹ ةموصخلا جرخم ال تنعتلا ثيح

 .دودرم تنعتملا مالك نأل :ش (قافتالاب) :م ةحصلا

 :م هرضي ام ركني نأب ةموصخلا ثيح نم يأ :ش (ةموصخ) :م همالك يأ :ش ( جرخ نإو) :م

 امهدنعو) :م ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع ةحصلا يعامل لوقلاف دحاو دقع ىلع قافتالا عقوو)

 رمدقو ءاهلبق اب ةلصاو نإ ةملك :ش (ةحصلا ركن نإو) :م ركنملا لوق لوقلا يأ :ش (ركنملل

 . ىفوتسم هيف مالكلا

 (اًضرعو الوط نيب اذإ بايثلا يف ملسلا زوجيو) :م : هرصتخم» يف يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 اذك ءةناخشلاو ةظلغلا ثيح نم يأ :ش ( ةعقرو) :م ضرعلا ثيح نمو لوطلا ثيح نم يأ :ش

 : ليقو «عاقرلا ليلق وأ عاقرلا ريشك هنأ ينعي « سابركلا ددع دارملا : ليقو .« برغملا» يف

 داري « ةديج بوثلا اذه ةعقر لاقي ةعقرو : ةعيرشلا جات لاقو «اًيسادس وأ ايسامخ هنوكب هفيرعت
 ىلع ميلستلا رودقم مولعم يف ملسأ) :م ملسلا نألو يأ :ش (هنأل) :م زاجم وهو هتناخثو هتظلغ هب
 بوث) :م ملسملا يأ :ش (ناك نإو) :م تاعورذملا يفو بابلا لوأ يف هلوق دنع يأ :ش ( انرکذ ام

 يف ملسلا يف يأ :ش ( هيف دوصقم) :م نزولا نأل يأ :ش ( هنأل ؛ اًضيأ هنزو نايب نم دبال ريرح

 . نزولا نايب يأ « هنايب نم دبالف كلذك ناك اذإو « ريرحلا بولا

 : حاضيإلا يفو « طرشب سيل نزولا نايب :- هللا مهمحر- دمحأو كلامو يعفاشلا دنعو

 «ضرعلاو لوطلا ركذ دعب توافتلا ناك اذإ جابيدلاو ريرحلا بايث يف نزولا نايب ىلإ جاتحتو
 فخ املك ريرحلاو «هتميق تدادزا هنزو لقث املك جابيدلا نإف « نزولا فالتخاب فلتخت اهنأل

 . یهتنا « هنایب نم دبالف هتمیق تدادزا هنزو
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اًتوافت توافتت اهداحآ نأل «زرخلا يف الو رهاوجلا يف ملسلا زوجي الو
 راغص يفو « اًتشحاف 

 اذإ نبللاو رجلا يف ملسلاب سأب الو . نزولاب ملعي امن هنأل « ملسلا زوجي اًنزو عابت يتلا ؤلؤللا

 ركذ نم دبالف اهنزو دصقي ام بايثلا تناك اذإ : اولاق : يدادغبلا رصن وبأ خيشلا لاقو

 له نزولا نيبي ملو ناعرذلا نيب ولو : هاواتف يف يجلاولولا لاقو . ريرحلا بايثك اًضيأ نزولا

 : لاق نم مهنمو «طرشب سيل : لاق نم مهنم :هيف خياشملا فلتخاو «ريرحلا يف ملسلا زوجي

 ال هنإف « بايثلا رئاس فالخب « حيحصلا وهو يسخرسلا ةمئألا سمش لام هيلإو « طرش

 لوطلا فالتخاب فلتخي امك نزولا فالتخاب فلتخي ريرحلا نأل « عرذلا عم نزولا اهيف طرتشي

 . سابركلا كلذك الو «ضرعلاو

 طرش ول : طيحملا» يفو ء اًنزو الإ زوجي ال ديب ادب ريرح بوث عاباذإ : «ىقتنملا» يفو

 دمي ال ينعي «لعفلا هب دارأ : ليق طسولا ريسفت يف فلتخاو . طسو عارذ هلف اعارذ اذکو اذک

 خيش لاق ‹«قاوسألا يف توافتي ال هنأل بشخل ا هب دارأ : ليقو « ءاخرإلا لك ىخري الو دملا لك

 . نيبناجلل ارظن امهيلع لمحي هنأ حيحصلاو : مالسإلا

 طوسبلاو ةيسكألاو حوسملاو قلاوجلاو يراوبلا يف ملسلا زوجي اذكو : يكاكلا لاقو

 زوجي دغاكلا يف ملسلا : يجلاولولا لاق . هتعنصو هتفصو هضرعو هلوط نيب اذإ اًتاسحتسا

 . يددع ضارقتسالا اذكو «ضيبلاو زوجلاك يددع هنأل ءاددع

 يف الو) :م كلذ وحنو ؤلؤللاو شخلبلاو توقايلا وحن :ش (رهاوجلا يف ملسلا زوجي الو) :م

 : يرهوجلا لاقو . يازلا مث ءارلاو ءاخلا حتفب زرخلا يف اًضيأ ملسلا زوجي الو يأ :ش (زرخلا

 - كلام دنعو « هجات رهاوج كلملا تازرخو ‹ةزرحخ ةدحاولاو ‹ مظني يذلا كيرحتلاب زرخلا

 :ش (اًشحاف اًنوافت توافتت) :م زرخلا رهاوجلا داحآ يأ :ش ( اهداحآ نأل) :م زوجي - هنع هللا يضر

 توافتت ال يذلاو ءنامرلاو خيطبلاك هيف ملسلا زوجي ال ةيلاملا يف هداحآ توافتت دودعم لك نأل

 همحر- رفز فالح هيفو «دحاو سنج نم ناك اذإ ضيبلاو زوجلاك هيف ملسلا زاج ةيلالا يف هداحآ

 ملعي ام هنأل ؛ ملسلا زوجي اًتزو عابت يتلا ؤلؤللا راغص يفو) :م بابلا لوأ يف هنايب رم دقو - هللا

 . ءاهقفلل هيف فالح الو ءاودلا يف لعجيو قدي هنأل :ش (نزولاب

 بوطلا وهو ءارلا ديدشتو ميجلا مضو ةزمهلا حتفب :ش (رجآلا يف ملسلاب سأب الو) :م

 يمس اذإ) :م ىنلا بوطلا وهو « نونلابو ةدحوملا ءابلا رسكو ماللا حتفب :ش (نيللاو) :م يوشملا

 هب دارملا نوكي نأ لمتحيو « نبللا هيف عنصيام مسا نوكي نأ لمتحي نبل :ش ( اًمولعم اتبلم

 . للا
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 زاج هرادقم ةفرعمو هتفص طبض نكمأ ام لكو : لاق . نبللا يمس اذإ اميسال براقتم يددع هنأل

 ‹ ةعزانملا ىلإ يضفي ال هنأل هيف ملسلا

 لاق انلوقبو « هناكم نايب طرتشي ال : ليقو « ةلآلاو هناكم نايب طرتشي :«طيحملا» يفو
 ال براقتم يددع) :م نيللاو رجآلا نم دحاو لك نأل يأ :ش (هنأل) :م - هللا همحر - يعفاشلا
 . ةلآلا وهو ميملا رسكب :ش ( نبلملا يمس اذإ اميس

 « اًقورعم اًنبلم هيف طرتشا اذإ رجآلاو نبللا يف ملسلاب سب الو : هاواتف يف يجلاولولا لاقو

 ءرابتعالا طقاس نوكيف « اريسي نوكي نيلو نبل نيب توافتلا نم عقي امف اًفرعم انبلم نيب ىتم هنأل
 . زجي مل نوتآ نم ةرجآ ةئام عاب ولام فالخب . ملسلا هيف زوجيف ءةبراقتملا تايددعلاب قحليف

 ةتوافتملا يفو ملسلا قح يف ةبراقتملاب هانقحلأف « شحاف توافت جضنلا يف هيف توافتلا نأل

 . امهب المع عيبلا قح يف

 - دمحم هركذي ملاددع ناجنذابلا يف ملسلا ام : ناخ يضاقل ؛ريغصلا عماجلا» حرش يفو

 . ضيبلاو زوجلاب هقحلأو زوجي هنأ يسخرسلا ةمئألا سمش ركذو -هللا همحر

 زاج هرادقم ةفرعمو هتفص طبض نكمأ ام لكو) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 نم ثحب هيف : -هللا همحر-لمكألا لاقو «لئاسملا هنم جرختي يلك لصأ اذه :ش (هيف ملسلا

 . ںریھجو

 الو هيف ملسلا زوجي ال هرادقم ةفرعم الو هتفص طبضي ال امو : لاقف اهسكع هنأ : امهدحأ

 . ناويحب سيل ناسنإب سیل ام لك ىلإ ناویح ناسنإ لک : انلوق سکعنی

 عورفلا عيرفت مث ًالوأ ةدعاقلا ركذ لصألاو عورفلا ركذ دعب ةدعاقلا ركذ هنأ : يناثلاو

 .اهيلع

 هلوقب رادقملا ةفرعمو ةفصلا طبض فاصوأ مزلتسي ملسلا زاوج نأ : لوألا نع باوجلاو

 قطان ناسنإ لك : انلوق لثم ناك ذئنيحو ‹ ثيدحلا « مولعم ليك يف ملسيلف مكنم ملسأ نم» :

 . قطانب سيل ناسنإب سيل ام لك : انلوق ىلإ سکعني وهو

 ةفرعم دوصقملاف «هقفلا لوصأ عضوب قيلي عورشلا ىلع ةدعاقلا ميدقت نأ : يناثلا نعو

 . ةمدقتملا عورغلل عماجلا لصألا وه ام ركذي مث عورفلا مدقيف « ةيئزجلا لئاسملا

 تانوزوملاو تاليكملا نم ةعبرألا سانجألا يف امك :ش ( ةعزانملا ىلإ يضفي ال هنأل) :م

 ام لك يف ملسلا زاوج يف ءاهقفلل فالخ ال : يكاكلا لاقو . ةبراقتملا تايددعلاو تاعورذملاو

 رفصلاو صاصرلاو ديدحلاو ربتلاو ساحنلاو مسيربإلاو ناتكلاو نطقلاك لاثمألا تاوذ نم وه
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 ىقبي فصولا نودبو ‹ نيد هنأل ؛هيف ملسلا زوجي ال هرادقم فرعي الو هتفص طبضي ال امو

 وحن وأ ‹ نيفخ وأ ‹ ةمقمق وأ « تسط يف ملسلاب سأب الو « ةعزانملا ىلإ يضفت ةلاهج الوهجم
 نيد هنأل ؛ هيف ريخ الف فرعي ال ناك نإو ‹ ملسلا طئارش عامتجال ؛ فرعي ناك اذإ كلذ

 . لماعتلاب تباثلا عامجإلل اًتاسحتسا زاج لجأ ريغب كلذ نم اًيش عنصتسا نإو : لاق .لوهحم

 . ةسبايلا نيحايرلاو ةمسولاو ءانحلاو

 بشخلاو ناديعلا فونصو جاسلااذكو « ظلغلاو ضرعلاو لوطلا نئابلا عوذجلا يفو

 : ليقو « نوزوم هنإ : ليقو « رئارغلا هليكو اليك نيتلا يف ملسلا زوجيو «لزغلاو بصقلاو
 . «ىبتجملا» يف اذك فراعتملا وه ربتعملا

 ملسلا نأل يأ :ش (نيد هنأل « هيف ملسلا زوجي ال هرادقم فرعي الو هتفص طبضي ال امو) :م

 الف :ش ( ةعزانملا ىلإ يضفت ةلاهج الوهجم ىقبي فصولا نودبو) :م هفصوب فرعی نیدلاو «نید

 : (برغملا» يفو :ش (تسط يف ملسلاب سأب الو) :م دقعلا دسفت هيلع دوقعملا ةلاهج نأل زوجي

 ‹ شوشطلا لاقي دقو «سوسطو ساسط عمجلاو « اهبيرعت تسطلاو ةيمجعأ يهو ءانإ تسطلا
 . ةمجعملا نيشلا يف هركذ

 اذإف « لاقثتسالل ءات نينيشلا ىدحإ نم لدبأ ءىط ةغلب شطلا تشطلا : يرهوجلا لاقو

 وأ) :م شيشطو شاشط تلق ءاي وأ فلأب امهنيب تلصف كنأل « نيشلا تدر ترغص وأ تعمج
 مقامق عمجلاو يمور وه : يعمصألا لاقو « ةفورعم مضلاب ةمقمقلا : يرهوجلا لاق :ش ( ةمقمق

 . ةوسنلقلاو رفصلاو ساحنلا نم ةينألاو زوكلا لثم :ش ( كلذ وحن وأ نيفخ وأ) :م

 امو هضرعو هلوطو هتناخث نع ةراسعلا نكييو هبناوج ىواستي ناك نإ يعفاشلا لاق هبو
 نم ةذختلا يناوألاو نجاوطلاو مقامقلاك فلتخي هؤازجأ نوكي نأ امأف ‹ضرعلا هب فلتخي

 عسوأ هالعأ نوكي ام اهنمف اهئازجأ توافتل زوجي الف بابحلاو نازيكملاو جاجزلاو رفصلا

 . مهتمتت يفاذك كلذك هطسو نوكي دقو سكعلابو قيضأ هلفسأو

 فرعي ال ناك نإو ‹ ملسلا طئارش عامتجال فرعي ناك اذإ) :م كلذ زاوج يف اندنع ناطرشلاو

 . عنمت نيدلا يف ةلاهجلاو :ش (لوهجم نيد هنأل ) :م زوجي ال يأ :ش (هيف ريخ الف

 نم يآ :ش (كلذ نم اًئيش عنصتسا نإو) م :«ريغصلا عماجلا »يف دمحم لاق يأ :ش (لاق) م

 اًناسحتسا زاج) :م هيف ةدم ركذ ريغب يأ :ش (لجأ ريغب) :م فخلاو ةمقمقلاو تسطلا نم ركذ ام

 نأ عانصتسالا ةروص : هعماج يف سين وبأ لاق « ءايشألا هذه يف :ش (لماعتلاب تباثلا عامجإلل

 وأ مهاردلا ملسيو اذکب اذک هردقو اذک هتفص اًمخ يل زرخا : هل لوقیو « فافخ ىلإ لجر ءيجي

 . ملسي ال وأ اهضعب
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 ربتعي دق مودعملاو « ةدع ال اعيب زوجي هنأ حيحصل او ‹ مودعملا عيب هنأل ؛ زوجي ال سايقلا يفو

 وأ هتعنص نم ال هنع « اًغورفم هب ءاج ول ىتح « لمعلا نود نيعلا هيلع دوقعملاو « اًمكح ادوجوم
 دقعلا لبق هتعنص نم

 لوسر ىهن دقو « يعفاشلاو رفز لاق هبو :ش (مودعملا عيب هنأل ؛ زوجي ال : سايسقلا يفو) :م

 هل برضي مل هنأل ملسمب سيل اذهو ملسلا يف صحخرو « ناسنإلا دنع سيل ام عيب نع ةَ هللا

 تباثلا عامجإلل : هلوقب هركذ ام وه ناسحتسالا هجو « لجأ ريغب : هلوقب هيلإ راشأ « ًالجأ

 ‹« ريكن ريغ نم لماعت هيفاميف عانصتسالا اوفراعت راصعألا رئاس يف سانلا نإف «لماعتلاب

 . مامحلا لوخدك هلئب كرتي سايقلاو

 هللا يضر- ةفينح يبأ دنع ةدساف يهو لماعت سانلل اهيف نإف « ةعراذم اب لكشي الو

 . عانصتسالا نود لوألا ردصلا يف اتباث ناك اهيف فالخلا نأل-هنع

 ؟ةدع وأ عيب له عانصتسالا زاوج يف اوفلتخا مهنأ ىلإ هب راشأ :ش (هنأ حيحصلاو) :م

 نم ال يأ :ش (ةدع ال) :م عيبلا ثيح نم يأ :ش ( اًعيب زوجي) :م عانصتسالا نأ حيحصلاو : لاقف

 ال ءانخياشم ةماع دنع عيب وه : «ريغصلا عماحلا »حرش يف مالسأإلا رخف لاقو . دعولا ثيح

 :م دعولا يف ال عيبلا يف تبثي وهو ةيؤرلا رايخ هيف تبثأو اعيب باتكلا يف هامس هنأل « ةدعاوم
 ال مودعملاو اًعيب نوكي نأ زوجي فيك : لاقي امع باوج اذه :ش (اًمكح ادوجوم ربتعي دق مودعملاو)

 يسانلاك مكحلا ثيح نم يأ «اًمكح ربتعي دق مودعم ا نأ باوجلا ريرقتو «اًعيبم نوكي نأ حلصي

 تلعج ةضاحتسملل ةراهطلاو . نايسنلا رذعل ةدوجوم تلعج ةيمستلا نإف « حبذلا دنع ةيمستلل

 ادوجوم لعج مودعملا عنصتسملا كلذكف تابجاولا فعاضتت الئل ةالصلا زاوج رذعل ةدوجوم

 قحتسملا ءا لاك اًمكح اًمودعم لعجيو ةقيقح ادوجوم ءيشلا نوكي دقو « سانلا لماعتل اًمكح

 . هدوجو عم مميتلا زوجي ىتح ‹شطعلل

 وه هيلع دوقعملا ناك ول نأ كلذ حصي اغنإ : لاقيامع باوج اذه :ش (نيعلا هيلع دوقعملاو) :م

 وه دوصققملا نأل نيعلا وه هيلع دوقعملا نأب: باجأف . عنصلا وه هيلعدوقعملاو «عنصتسلملا

 هيلع دوقعملا :لوقي هنإف « يعدربلا ديعس يبآ لوقل يفن هيفو :ش (لمعلا نود) :م عنصتسملا

 وه هنأ ىلع ليلد هب دوقعملل هتيمستف « لمعلا وهو عنصلا نم لاعفتسا عانصتسالا نآل ءلمعلا

 ‹ نيعملا وه هيلع دوقعملا نأ حصألا نكلو « لمعلل ةلآلا ةلزنمب هيف مرصلاو ميدألاو « هيلع دوقعملا

 رايخ تبثأ دمحم نأ هيلع ليلدلاو «فصولا نايبل ةفصلا ركذو هيف عنصتسملا وه دوصقملا نأل

 هب ءاج ول ىتح) :م هلوقب فنصملا لوق هيلع لدي اذكو «نيعلا عيب يف نوكي اإ وهو « هيف ةيؤرلا
 وأ هتعنص نم ال) :م اًعورغم هنوك لاح عنصتسملاب لمعي يذلا عناصلا ءاج ول يأ :ش (هنع اًعورفم

 عانصتسالا دقع لبق يأ :ش ( دقعلا لبق) :م هتعنص نم هنوك لاح هب ءاج وأ يأ :ش ( هتعنص نم
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 اذهو « زاج عنصتسلا هاري نأ لبق عناصلا هعاب ول ىتح < رايتخالاب الإ نيعتي الو « زاج هذخأف

 الو ‹ هری مل اًئیش یرتشا هنأل ؛ هکرت ءاش نإو هذخآ ءاش نإ رایخلاب وهو : لاق . حیحصلا وه هلک

 هل نأ ةفينح يبأ نعو . هري ملام عاب هنأل ؛ حصألا وهو طوسبملا يف هركذ اذك  عناصلل رايخ

 يبأ نعو . هريغو مرصلا عطق وهو ررضل الإ هيلع دوقعملا ميلست هنكمي ال هنأل ؛ اًضيأ رايخلا
 تابثإ يف نألف عنصتسملا امأو « انركذ املف عناصلا امأ . امهل رايخ ال هنآ - هللا همحر - فسوي

 . هلثمب هريغ هيرتشي ال هنأل ؛ عناصلاب رارضإ هل رايخلا

 ربجي دقعلا دعب ناك ولو «هلوبق ىلع ربجي الف :ش (زاج) :م عنصتسملا هذخأف يأ :ش (هذخأف) :م

 . (طوسبملا »يف اذك . لوبقلا ىلع رمألا

 الإ عنصتسملا لجألا هذختا يذلا عنصتسملا نيعتي الو يأ :ش (رايتخالاب الإ نيعتي الو) :م

 :ش (زاج عنصتسملا هاري نأ لبق عناصلا هعاب ول ىتح) :م هلوقب كلذ حضوأو عنصتسملا رايتخاب

 هيلع دوقعملا نوكو ةدع ال اًعيب هنوك يأ :ش (هلك اذهو) :م هرايتخا لبق هعيب زاج امل نيعت ول هنأل

 امهنم دحاو لك يف نأ ال :ش ( حبحصلا وه) :م هرايتخاب الإ نيعتي ال هنوكو ٠ لمعلا نود نيعلا
 . اذه دعب ءيجي امك رحآ ًالوق

 ‹ هک رت ءاش نإو هذخأ ءاش نإ) م هآر اذإ يأ :ش (رایخلاب) :م عنصتسملا يأ :ش (وهو : لاق) :م

 هنأل لمعلا ىلع ربجي لب :ش (عناصلل رايخ الو) :م هآر اذإ رایخلا هلف :ش ( هری مل اًئیش یرتشا هنأل

 هركذ ام يفن ىلإ هب راشأ :ش (هرب ملام عاب هنأل حصألا وهو طوسبملا يف هركذ اذك) :م هري ملام عاب

 يأ :ش (اًضيأ رايا هل نأ ةفينح يبأ نعو) :م : هلوقب هيلإ راشأ رايخلا عناصلل نأ نم «ةريخذلا» يف

 . رمآلل امك اًضيأ رايخلا عناصلل نأ

 رسيلا يبأ ةياور يف اذكو « ةفينح يبأ نع فسوي يبأ ةياور نم «ةريخذلا» يف اذه ركذ
 وهو ررضل الإ هيلع دوقعملا ميلست) :م هنكيب ال عناصلا نأل يأ :ش (هنکمب ال هنأال) :م ناح يضاقو

 بيرعت وه «برغملا» يفو .دلجلا وهو ميم ابو ءارلا نوكسو ةلمهملا داصلا حتفب :ش (مرصلا عطق

 . هزرخ يف طيخلا فالتإ لثم مرصلا ريغو يأ :ش (هريغو) :م مرج

 املف عناصلا امأ) :م رمآلاو عناصلل يأ :ش (امهل رايخ ال هنأ - هللا همحر- فسوي يبأ نعو) :م

 نألف عنصتسملا امأو) :م هري مل اميف عئابلل رايح الو عيب عانصتسالا نأ ال هل رايخ ال هنأ :ش (انرکذ

 ال دقو عنصتسملا هارتشا ام لثمب يأ :ش (هلثمب هريغ هيرتشي ال هنأل عناصلاب رارضإ هل رايخلا تابثإ يف

 هيرتشي ال يماعلاف هذخأي ملف هيلع سانلا ظعي اربنم ظعاو عنصتسا ول امك «ًالصأ هريغ هيرتشي

 . الص

 . اربتعم نوكي الف هاضرب لصح ررضلا : ليق نإف
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 نكمأ اذإ زوجي امنإ لماعت هيف اميفو ءزوجلملا مدعل بايثلاك سانلل هيف لماعت ال اميف زوجي الو
 لماعت هيف اميف لجألا برض ول هنأل ؛ لجأ ريغب : لاق امنإو « ميلستلا نكميل فصولاب همالعإ

 اًملس ريصي هيف لماعت ال اميف هبرض ولو . امهل اًفالخ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اًملس ريصي

 . قافتالاب

 هرايتخا ملع املف «لوبقلا ىلع روبجم عنصتسملا نأ نظ ىلع اضرلا نوكي نأ زوجي : بيجا
 . هاضر مدع

 . مالسإلا راد يف ارذع حلصي ال وهو هنم لهجل كلذ : ليق نإف

 دحاو لك ىلع بجي ملو انباحصأ نم نيرخأتلا ضعب رايتخا عصنتسملا رايخ نأب : بيجأ

 مالسإلا راد يف رذعب سيل لهجا اغإو نيدهتجملا عيمج لاوقأ ىلع مالسإلا راد يف نيملسملا نم

 . نيدهتجملا داهتجا ةزايح يف ال اهنم نيدلا ةماقإل دبال يتلا ضئارفلا يف

 رايخ اهل نإف تغلب مث ةريغصلا جوز اذإ دجلاو بألا ريغ نأل « رظن هيفو : لمكألا لاق
 نم سيل هنأ عم رذعب سيل لهجلا نأل « اهرايخ لطب رايخلا اهل نأب اهلهجل تتكس نإف « غولبلا
 .اهنم نيدلا ةماقإل دب ال يتلا ضئارفلا

 : «يفاكلا» يفو :ش (بايثلاك سانلل هيف لماعت ال اميف) :م عانصتسالا يأ :ش (زوجي الو) :م

 هل ءاقبإ «هسفن لزغ نم اًبوث هل كيحيل اًرانيد كئاح ىلإ عفدي نأ هتروصو «بايثلاو بابحلاك

 نم واولا رسكب :ش (زوجملا مدعل) :م عامجإلاب ناسحتسالا ةضراعم نع ملاسلا سايقلا ىلع

 نكمأ اذإ زوجي اغنإ) :م هانركذ يذلا لثم :ش ( لماعت هيف اميفو ) :م لماعتلا وه زوجملاو زيوجتلا

 لوأ يف دمحم يأ :ش (لاق اغنإو) :م عنصتسملا ميلست يأ :ش (ميلستلا نكميل فصولاب همالعإ

 برض ول هنأل) :م لجأ ريغب كلذ نم ءيش يف عنصتسا نإو : هلوق يف :ش (لجأ ريغب) :م ةلأسملا

 نم ملسلا طئارشب الإ زوجي الف :ش ( -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اًملس ريصي لماعت هيف اميف لجألا

 - هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو ‹ ةيؤرلا رايخ زاوج مدعو فصولا ءاصقتساو لالا سأر ليجعت

 يبأل يأ :ش (امهل اًنالخ) :م عانصتسالا نوزوجي ال مهنأل - هللاامهمحر - دمحأو كلامو

 . عانصتسا امهدنع هنإف دمحمو فسوي

 برضب دارملا :ش (قافتالاب اًملس ريصي هيف لماعت ال اميف) :م لجألا يأ :ش ( هبرض ولو) :م

 نأ ىلع : لاق هنأ ىلع لاجعتسالا ليبس ىلع روكذملاامأ «لاهمتسالا ليبس ىلع ركذي ام لجأللا

 « ميلستلاب ةبلاطملا ريخأتل ال غارفلل ذئنيح هركذ هنأل ءاًملس ريصي ال دغ دعب وأ ادغ غرفت

 هب زيصي الو «لاجعتسالا وهف عنصتسملا لبق نم ناك نإ ةدملا ركذ نأ : يناودنهلا نع ىكحيو

 يف اوركذ نإ :ليقو «لاهمتسالا ليبس ىلع هركذي هنأل ملس وهف عناصلا نم ناك نإو « اًملس

 فلتخي كلذ نأل « ملس وهف كلذ نم رثكأ ناك نإو « عانصتسا وهف لمعلا نم اهيف نكمتي ةدم
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 ام فالخب ‹ ليجعتلا ىلع لجألا لمحيو « هتيضق ىلع ظفاحيف عانصتسالل ةقيقح ظفللا نأ امهل

 نيد هنأ ةفينح يبألو . حيحصلا ملسلا ىلع لمحيف دساف عانصتسا كلذ نأل ؛ هيف لماعتال

 ناكف ‹ ةهبش عون عانصتسالا مهلماعت يفو « هيف ةهبش ال عامجإب ملسلا زاوجو « ملسلا لمتحي

 . ملعأ هللاو « ىلوأ ملسلا ىلع لمحل ا

 . مولعم ءيشب هريدقت نكي الف ةدملا فالتخاب

 ظفل يأ :ش (ظفللا نأ) :م ةيفالخل ا ةلأسملا يف دمحمو فسوي يبأل يأ :ش (امهل) :م

 لجألا لمحيو) :م ظفللا وأ عانصتسالا :ش ( هتيضق ىلع ظفاحيف عانصتسالل ةقيقح) :م عانصتسالا

 نوكي نأ لمتحيو ليجعتلل نوكي نأ لمتحي هنإف ‹ لمتحم لجألا ركذ نأل :ش (ليجعتلا ىلع

 لمتحملا لمحيف ‹«رخآ ءيشل لمتحم ريغ هل عضو ام هلوانت يف مكحم عانصتسالاو لاهمتسالل

 دساف عانصتسا كلذ نأل ؛ هيف لماعت ال ام فالخب) :م ليجعتلل لجألا ركذ نإ : لاقيف « مكحلملا ىلع

 . نكمأ ام لقاعلا فرصتل احيحصت لجألا ةلالدب :ش ( حيحصلا ملسلا ىلع لمحيف

 (ملسلا لمتحي) :م نيدلا عيبملاو :ش (نيد) :م عيبلا عنصتسملا نأ يأ :ش ( هنأ ةفينح يبألو١ "م

 ةنسلاو ةنيادملا ةيآب تباث هنأل :ش (هيف ةهبش ال عامجإب ملسلا زاوجو) :م ملسلا ظفل ركذ ول د :ش

 - يعفاشلاو رفز فالح هيف نالو « هيف دهتجم هنوکل :ش ( ةهبش عون عانصتسالا مهلماعت يفو) :م

 قحأو زاوجلا ىلإ برقأ هنوكل :ش ( ملعأ هللاو « ىلوأ ملسلا ىلع لمحل ا ناكف) :م - هللا امهمحر

 . ةصخرلاب
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 ةروثنم لئاسم

 فسوي يبأ نعو . ءاوس كلذ يف ملعملا ريغو ملعملا ٠ عابسلاو دهفلاو بلكلا عيب زوجيو : لاق

 (ةروثنم لئاسم) :م

 نماهتفص ةروشنمو « لئاسم هذه يأ «فوذحم أدتبم ربخ اهنآ ىلع ةعوفرم لئاسم :ش

 «ةمث ركذت ملو اهباوبأ نع ترشن عويبلا باتك نم لئاسم هذه ريدقتلاو ‹ مهاردلا ترشن
 . انه اه اهرکذب تکردتساف

 بدلاو دسألا لثم :ش ( عابسلاو دهفلاو بلكلا عيب زوجيو) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م
 هحضوأو :ش (ملعملا ريغو ملعملا) :م لوانتيل هعم ركذ امو بلكلا عيب قلطأ يرودقلاف « امهوحنو
 دهفلاو بلكلا نم اهنم ملعملا ريغو ملعملا يآ :ش ( ءاوس كلذ يف) :م ملعملا ريغو : هلوقب فنصللا
 . ءاوس عيبلا زاوج يف روكذملا نم عابسلاو

 وأ ناك اًملعم زئاج ريطلا نم بلخم يذو عابسلا نم بان يذ لك عيب : ؛حاضيإلا» يفو
 دايطصالاو ةسارحلا ةلآ هنأل هعيب زاوج يف كش الف ملعملا بلكلا امأ « لصألا ةياور يف ملعم ريغ

 هبحاص تيب ظفحي بلك لك نإف دايطصالا ريغب هب عفتني نأ نكي هنألف ملعملا ريغ امأو
 . هب عافتنالا يف ملعملا ىواسف هيلع هحابنب يناجل ا نع ربخيو هيف لوخدلا نع بناجألا عنيو

 ةمئألا سمش لاقو . ريزنخلا يفامك هعيب زوجي الف هؤانتقا مرحيو هلتق بجي :اداشرإلا

 : -هللا همحر- فسوي وبأ لاق : مناغ نب لضفلا لئاسم نع «سانجألا» يف يفطانلا لقنو
 : «ماشه رداون» يف دمحم لاقو «روقعلا بلكلا عيب زيجأ الو ةيشاملاو ديصلا بلك عيب زيجأ

 ظفل انه ىلإ ٠ هتميق نمض هلتق نمو : دمحم لاق تايناسيكلا يفو . روقعلا بلكلا عيب زوجي

 . «سانجألا»

 - فسوي يبأ نع كلام يبأ نبا ىور : رفز فالتخا حرش نع اًضيأ «سانجألا» يف لقنو
 . اًحوبذم نوكي نأ زوجيو اًيح دسألا عيب زوجي ال - هللا همحر - ةفينح يبأ نع - هللا همحر
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 نمثو يغبلا رهم تحسلا نم نإ » : مالسلا هيلع هلوقل ؛ بلكلا عيب زوجي ال : يعفاشلا لاقو

 . « بلكلا

 . وهلل وه اغنإو « هب ةعفنم ال هنأل رهلا عيب هركأ

 «دمحأ لاق هبو « هب ةعفنم ال هنأل ءاًقلطم :ش ( بلكلا عيب زوجي ال : يعفاشلا لاقو) م

 ملعملا بلكلا ةراجإ يعفاشلا زوجو « هركيو هكاسمإب نوذأملا عيب زوجي كلام باحصأ ضعبو

 م عامجإلاب زوجيف يشاوملاو تويبلاو عرزلاو ديصال بلكلا ءانتقا امأ . نيهجولا حصأ يف

 :ش '(بلكلا نمو يغبلا رهم تحسلا نم نإ) :م : زال يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل)

 نم نإ» : لاق ةي يبنلا نأ ةريره يبأ نع هحيحص يف نابح نبا ءاور ظفللا اذه ريغب ثيدحلا اذه
 نهلك ثالث» : هظفلو ءاًضيأ ينطقرادلا هجرخأو .« ماجحلا بسكو بلكلا نمثو يغبلا رهم تحسلا

 يف يورام يعفاشلا لوق هجو : يزارتألا لاقو.« بلكلا نمثو يغبلا رهمو ماجحلا رجأ تحس

 نمث نع ىهن ةي هللا لوسر نأ يراصنألا دوعسم يبأ ىلإ ادنسم ننسلاو يراخبلا حيحص

 ريغاذه نكلو « بابلا اذه نم رخأ ثيداحأ ركذو « نهاكلا ناولحو ىغبلا رهمو بلكلا

 . بسانتلا نم ةبسانملا ةياعرو « فنصملا هركذ يذلا ثیدحلل بسانم

 هتحسأو هتحس نم« لصأخملا مارحلا تحسلا : ليقو « صلاخلا ضحلا مارحلا : تحسلا

 : لاقي «ةينازلا ةرجأ يغبلا « رهمو لكآلا نيد لصأتسم هنأل اًتحس مارحلا يمس « هلصأتسا يأ

 ليعف هنأل « ةيغب : لاقي نأ هقح نمو « ةيناز يأ ىغب ىهف تنز ىتلاو ءرسكلاب ءاغب ةأرملا تغب

 الف « لوعفم ىنعج ًاليعف هبشي دق هنأ الإ «ثنؤملاو ركذملا نيب قرفي نأ هيف مكحلاو ‹لعاف ىنعمب

 . ديدج ةفحلم : مهلوق يف امك قرفي

 ةوالحلا نم هترجأ نهاكلا ناولحو ‹ عيبلا ةروص رابتعاب اتمث هامس « بلكلا نمثو : هلوق

 ءاطع همع نع حابر يبأ نب هللا ديبع نب ديلولا قيرط نم (۷۲-۷۳ /۳) عوببلا يف ينطقرادلا هج رخأ : نسح (۱)

 نم هجرخأو « بلكلا نمثو « يغبلا رهمو ماجحلا رجأ : تحس نهلك ثالث» : ظفلب ًاعوفرم ةريره يبا نع

 . نافيعض ىنخملاو هللا ديبع نب ديلولا: لاق مث « ًاعوفرم « ةريره يبأ نع ءاطع نع ىنغملا قيرط

 نب دمحم نع يمطخلا ىسوم نب قاحسإ نع انثدحو يبأ تعمس : لاق ٠٤٤( /۲) للعلا يف متاح يبأ نبا هاورو

 ديزي نب بئاسلا تعمس لاق دمحم نب ميهاربإ نع دمحم نب نمحرلا دبع نع قاحسإ نب دمحم نع ليضف

 هوخأ وه ميهاربإو ئراقلا نبا وه دمحم نب نمحرلا دبع : لوقي يبأ تعمس : لاق مث « ًاعوفرم هوحن ركذف

 نبأ ةنعنع هيفاذهو . جيدحخ نب عفار نع ديزي نب بئاسلا نع ثيدحل ا اذه نووري سانلاو نظأ ام يلع

 . قاحسإ

 نم نابح نبا هاورو ‹ كورتم وهو يلفونلا كلم ادبع نب ديزي هيفو يناربطلا هاور )٤/ 4١( عمجلملا يف يمشيهلا لاقو

 . حيحص هدانسإو ةريره يبأ نع ءاطع نع دعس نب سيق نع ةملس نب دامح قيرط
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 هنأ انلو . اًيفتنم ناكف هزازعإب عيبلا زاوجو « لحملا ناوهب رعشت ةساحنلاو « نيعلا سجن هنألو
 ‹ « ةيشام وأ ديص بلك الإ بلكلا عيب نع ىهن » مالسلا هيلع

 . هيلإ ناطيشلا ءاقلإب ءايشألا نع ربخي يذلا وهو
 نم دلوتم هنإف « هرؤس ةساجن ةلالدب :ش ( نيعلا سجن ) :م بلكلا نألو يأ :ش (هنألو ) :م

 زاوجو ) :م هتلذب يأ :ش ( لحملا ناوهب رعشت ةساجنلاو ) :م هعيب زوجي ال كلذك ناكامو محللا

 مزلي الإو اًيفتنم عيبلا زاوج ناكف يأ :ش ( اًبفتنم ناکف ) :م هزازعإب رعشت يأ :ش ( هزازعإب عيبا

 زوجي الف نييفانتملا عامتجا

 ( ةيشام وأ ديص بلك الإ بلكلا عيب نع ىهن ) :م يب يبنلا نأ يأ :ش ( مالسلا هيلع هنأ انلو ) :م
 نع ب يبنلا ىهن اق رر ی نک کا کک ا 6 ی اإ بلکل نس :ش

 تير: لاقو ا لا باك الإ روسلار لكلا نم نع ىه الإ يبتلا نأ هنع هللا يضر

 ذر ؛بلكلا ىم عب زارج يعدل د يكاكلا اقر ؛ ححح سج: ةر اشو ؛ركم

 ت وام عدلاو نلا تاا أ ۲ لکلا ی تزاوج مدع لو مش يعدي هنإف ؛مصحا

 بلك يف ةَ هللا لوس ر یضق : لاق هنإف « صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح «رارسألا»

 ليلد فلتملا نيمضتو نيمضتلاب بلكلا عاونأ يف صيصخت ريغ نم اًقلطم هركذف امهرد نيعبرأب

 ريغلا بلكلا عيب زاوجو « ديص بلك الإ : هلوقب ملعملا بلكلا عيب زاوج تبث : لوقن وأ
 دنع حابنلا هتداع نم ذإ ةيش ةيشا٣لا ةسارحل حلصي بلك لك نإف « ةيشام وأ هلوقب روقعلا ىوس ملعملا

 : لاقو . ًاعوفرم ةريره يبأ نع نايفس نب ديزي مزهملا يبأ نع )٠۳١٤( يذمرتلا هاور : ءانثتسالا نود حبحص (1)
 . عی هداتسا صب الو اذه وحن رپاج نع يور دقو بش یف ملک مزا وبأو « هجولااذه نم الإ حصي ال

 :لاقو رباج نع ريبزلا يبأ نعةملس نب دامح نع دمحم نب جاجح - قيرط نم )٤۳١۳( يئاسنلا هجرخأ : تلق

 هجرخأو . هرمع رخآ يف طلتخا هنآ الإ ةقث ناك نإو هنإف دمحم نب جاجح نم ةراكنلا لعلو . رکنم ثیدح
 يبأ نع دامح نع رفعج يبأ نب نسحلاو ليمج نب مشيهلاو ىسوم نب هللا ديبع قيرط نم (۷۳ /۲) ينطقرادلا
 ‹ يب يبنلا ركذي ملو دامح نع ورمع نب ديوسو دحاولادبع هاور : يقهيبلا لاق . ًاعوفرم رباج نع ريبزلا
 هاورو « دامح نع ليمج نب مشيهلا هاورو « هيف ةي يبنلا ركذ يف كشلاب دامح نع ىسوم نب هللا ديبع هاورو

 نع يهنلا يف هي يبنلا نع ةحيحصلا ثيداحألاو يوقلاب سيلو ًاعوفرم ريبزلا يبأ نع رفعج يبأ نب نسحلا
 ركذ نم ىلع هبتشا هلعلف ءانتقالا نع يهنلا ثيداحأ يف ءانثتسالا اغإو « ءانئتسالا اذه نع ةيلاخ بلكلا نمت

 . نيعباتلاو ةباحصلا نود مه نيذلا ةاورلا نم هنمث نع يهنلا ثيدح يف
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 عفتني ال هنأل ؛ ةيذؤملا ماوهلا فالخب « هعيب زوجيف الام ناكف « ادايطصاو ةسارح هب عفتنم هنألو

 ءادتبالا ىلع لومحم ثيدحلاو « اهب

 .« رارسألا» يف اذك « هنم ىنثتسملا تحت روقعلا يقبف قراسلا وأ « بئذلا روضح

 « ًالسرم حيحص دانسإب يواحطلا هجرخأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح : تلق

 ثیدح : لاق مث «نيعباتلاو ةباحصلا نم يأ ةي يبنلا دعب نم نع كلذ يف يور دقو : لاق ثيح

 هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورمع نع ثدحي جيرج نبا تعمس لاق بهو نبا انثدح لاق سنوي

 ةيشام بلك يف ىضقو « اًمهرد نيعبرأب لجر هلتق ديص بلك يف ىضق هنأ ورمع نب هللا دبع

 نم ةاش ةيشاملا بلك يفو امهرد نوعبرأ ديصلا بلك يف: لاق هنأ هنع ةبيش يبأ نبا جرخأو

 هباصأ يذلا ىلع قح بارت نم قرف رادلا بلك يفو ‹ ماعط نم قرف ثرحلا بلك يفو « منغلا

 . هلبقي نأ بلكلا بحاص ىلع قحو « هيطعي نأ

 ناکف ) :م اعرشو ةقيقح :ش ( ادايطصاو ةسارح هب عفتنم ) :م بلكلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 . عيبلل الحم نوكيف « يمدآلا حلاصمل قلخ يمدآلا ريغ لاما نأل :ش ( هعيب زوجيف الام

 ‹ اهريغو ةراجإ هعفانب عفتني هنإف يمدآلاك هنيعل ال هعفانمب عافتنالل كسي بلكلا : ليق نإف

 . لام هنيع نأ ىلع لديالو

 ةعفنملاو ثروي هنأ الإ ةعفنملا يف ادصق ال نيعلا كلم اًعبت عقي بلكلا ةعفنمب عافتنالا : انلق

 ريزنخلا رعش لاقي الو ‹« بوثلاو ةمألاو دبعلا عفان عافتنالا ىرجم يرجيف « ثروت ال اهدحو

 هكاسمإ حابي ال ‹ اعرش نيعلا مرحم ريزنخلا نإ : لوقن انأل « هعيب زوجي الو زرخلل هب عفتني
 لدي ال زرخلا ةرورضل ةحابإلا مث « ةميقلا تطقسو هنم ءزج لك يف ةمرحلا تبثيف « هجوب ةعفنمل

 هلكأ ةحص ىلع لدي ال ةرورضلا لاح همحل ةحابإك ةرورضلا ادع اميف هلصأ نع ةمرحلا عفر ىلع

 ىلع اهءارو ام ىقبيف ةرورضلل ةحابإو قلطم ميرحت هيف تبثامف بلكلا امأف« هعيب زاوجو

 . «رارسألا» يف اذك «يرحتتلا

 ماوهو بضلاو ذفانقلاو غزولاو براقعلاو تايحلا نم :ش ( ةيذؤملا ماوهلا فالخب ) :م

 يه لب :ش ( اهب عفتني ال ):م ةيذؤملا ماوهلا نم روكذملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م اعيمج ضرألا

 نم لتقيام باودلا نم ةماهلا «برخملا» يفو « ميملا ديدشتب ةماه عمج ماوهلاو « اًعطق ةرضم

 هب لدتسا يذلا روكذملا ثيدحلا يأ :ش ( ثيدحلاو ) :م تايحلاو براقعلاك مومسلا تاوذ

 يور ام هريرقتو مالسإلا ءادتبا ةلاح يأ :ش ( ءادتبالا ىلع لومحم ) :م -هللا همحر- يعفاشلا

 ميدقت ىلع ليلد كلذو ديصلا بلك نمث يف صخر هنأ ةئ يبنلا نع يور : لاق هنأ ميهاربإ نع

۳۸1 



 الو : لاق . عيبلا نود لوانتلا مرحسيف ملس ولو « نيعلا ةساجن ملسن الو « ءانتقالا نع مهل اعطق

 «« اهنمث لكأو اهعيب مرح اهبرش مرح يذلا نإ هيف » : مالسلا هيلع هلوقل ريزنخلاو رمخلا عيب زوجي
 تاعايبلا يف ةمذلا لهأو : لاق . هانركذ دقو انقح يف لامب سيل هنآلو

 ءاهئانتقا نع اوهنف ءابرغلاو نافيضلا يذؤت تناكو بالكلا ءانتقا اوفل اوناك مهنإف ٠ خستنا يهن

 كلذ دعب مهل صخر مث « ةفولأملا ةداعلا نع رجزلل اًقيقحت اهعيب نع اوهنو بالكلا لتقب اورمأف
 وأ ءادتبالا يف ناك « يعفاشلا هاور يذلا ثيدحلاف « بالكلا نم هب اعفتنم نوكي ام نمت يف
 الإ نوكيال ةقيقحلا يف نمثلاو بلكلا نمث : لاق هنأل « مازلإلا كرتشم ثيدحلا لاقي نأ زوجي

 . ةعيابملا يف

 يف هكيلمت نإف « عنملاب لوقعم اب يعفاشلا لالدتسا نع باوج :ش ( نيعلا ةساجن ملسن الو ) :م

 نود لوانتلا مرحيف ملس ولو ) :م كلذك نيعلا سجن سيلو ةيصولاو ةبهلاب زوجي بانتجالا ةلاح
 لوانتلا ميرحت يف اهريثأتف - هل ملس نإ - هتاذ يف نيعلا ةساجن امأف «حاضيإلا» يفو :ش (عيبلا
 اهب عافتنالا زاوج قح يف امأف « ةساجنلا نع هبايثو هسفنل هنوص اتسح هنع بانتجالا بوجوو
 هعيب زوجي هنإف « اندنع نيقرسلا لشمو : «ناخ يضاق عماج» يفو . الف ةسارحو ادايطصا

 . ةرذعلاك هنيع ةساجنل زوجي ال : يعفاشلا دنعو « ريكن ريغ نم هب سانلا عافتنال

 . اًعبت اهعيب زوجي ذئنيحف « بارتلاب طلتخا اذإ الإ اهب عفتني ال ةرذعلا : انلق

 هيف لصألاو ‹ «هرصتخم» يف يرودقلا ظفل اذه :ش ( ريزنخلاو رمخلا عيب زوجي ال و :لاق ) :م

 ‹ سجنلا مارحلل مسا سجرلاو « سجر : لاقف ةيآلا . . . 4 رسيملاو رمحلااغإ # : ىلاعت هلوق

 مرح يذلا نإ ) :م : ايب يبنلا لوقل يأ :ش ( هيف مالسلا هيلع هلوقل ) :م مارحلا يف فرصتلا زوجي الو

 . « اهعيب مرح اهبرش مرح يذلا نإ : لاق

 سيل يأ :ش ( انقح يف لاب سيل ) :م ريزنخلاو رمخلا نم دحاو لك نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 لاق يأ :ش ( لاق ) :م . دسافلا عيبلا باب يف يأ :ش ( هانركذ دقو ) :م نيملسملا قح يف موقتم لامي

 . «هرصتخم)» يف يرودقلا

 ناويجلا عيب الو ابرلا ةمذلا لهأ نيب زوجي ال : لصألا يف دمحم لاق : لمكألا لاقو

 هلاق ام لوقي مث يرودقلا لاق :ًالوأ لوقي نأ هل يغبني ناكو لصألا نم ًالوطم لقنو «ناويحلاب

 فيفختو ةدحوملا ءابلا رسكب :ش ( تاعايبلا يف ةمذلا لهأو ) :م سبللا نع اًررحت لصألا يف ادمحم

 . ىهتنا « ةعلسلا ةعايبلا: يرهوجلا لاق . فورحلا رخآ ءايلا
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 ىلع ام مهيلعو نيملسملل ام مهل نأ مهملعأف » : ثيدحلا كلذ يف مالسلا هيلع هلوقل نيملسملاك

 نإف ‹ ةصاخ ريزنخلاو رمخلا يف الإ : لاق . نيملسملاك نوجاتحم نوفلكم مهنألو « « نيملسملا

 ‹ ةاشلا ىلع ملسملا دقعك ريزنخلا ىلع مهدقعو « ريصعلا ىلع ملسملا دقعك رمخلا ىلع مهدقع

 يضر - رمع لوق هيلع لد « نودقتعي امو مهكر تن نأب انرمأ نحنو « مهداقتعا يف لاومأ اهنأل

 . اهنامثأ نم رشعلا اوذخو اهعيب مهولو :- هنع هللا

 عيب يف ةمذلا لهآ نأ ىنعملا نأ اذه نم رهاظلاو « ةعايب عمج تاعايبلا نأ ىلع لدي اذهف

 ام ةغللا يف سيلو « عويبلا تاعايبلاب اودارأ ءاهقفلا نأ رهاظلا نكلو :ش ( نيملسملاك ) :م علسلا

 مهل نأ مهملعأف : ثيدحلا كلذ يف ) :م اب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل ) :م اذه ىلع لدي

 -هنع هللا يضر- ذاعم ثيدح لوأ ثيدحلا كلذب دارأ :ش ( نيملسملا ىلع ام مهيلعو نيملسملل ام

 ركذام هيف سيلو مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هتجرخأ ثيدح هنإف « نميلا ىلإ ايب يبنلا هشعب ال

 ثيدحلا فرعأ مل : ةيادهلا ثيداحأ جرخم لاقو . هرخآ ىلإ . . . مهيلعام هلوق نم فنصللا

 « ةاكزلا باتك يف وهو « ذاعم ثيدح الإ ىنعملا اذه يف مدقتي ملو فنصملا هيلإ راش يذلا

 ريرحت ىلإ حارشلا نم دحأ ضرعتي ملو كلذ امهيف سيلو ريسلا باتك يفوهو ةديرب ثيدحو
 . مهنماريصقت اذه

 يأ :ش ( نوجاتحم ) :م نايبإالاب يأ :ش ( نوفلكم ) :م ةمذلا لهأ نألو يأ :ش ( مهنألو ) :م

 الإ سفنألا ىقبت الو « مهسفنأ هب ىقبت ام ىلإ نيجاتحم اوناكف :ش ( نيملسملاك) :م تالماعم ا يف

 ةعورشملا ءايشألا ةرشابمب الإ « ءايشألا هذه لصحت الو ‹ ىنكسلاو ةوسكلاو بارشلاو ماعطلاب

 . مهسفنأ ةيقبت نم اونكميل مهقح يف اعورشم نوكي نأ بجيف « عيبلا اهنمو

 دقعك رمخلا ىلع مهدقع نإف « ةصاخ ريزنخلاو رمخلا يف الإ ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ام مهل لحي مالكلا لصاح :ش ( ةاشلا ىلع ملسملا دقعك ريزنخلا ىلع مهدقعو « ريصعلا ىلع ملسملا

 دقعباورقأ مهنإف < ريزنخلاو رمخلا ىوس عويبلا نم انيلع مرحيام مهيلع مرحيو «انل لحي

 هيفو الام نوكي نأ نم كلذ جرخ مهفرصت زجي مل ولف « مهل ألام كلذ نوكي نأ ىلع نامألا

 امو مهك رتن نأب انرمأ نحنو مهداقتعا يف لاومأ ) :م ريزنخلاو رمخلا يأ :ش ( اهنأل ) :م نامألا ضقن

 - : رمع لوق ) :م نودقتعي امو مهكرتن نأ انرمأ انأ نم انركذ ام ىلع يأ :ش ( هيلع لد « نودقتعي

 يف هفنصم يف قازرلا دبع هاور اذه :ش ( اهناملأ نم رشملا اوذخو اهعيب مّهولو -هنع هللا يضر

 رمع غلب لاق ةلفغ نب ديوس نع يفنحلا ىلعألا دبع نب ميهاربإ نع يروثلا نايفس انربخأ عوييلا
 مهنإ هنع هللا يضر لالب هل لاقو « اًنالث مهدشانف رمخلا نم ةيزجلا نوذخأي هلامع نأ باطخل ا نب

 اولكأو اهوعابف موحشلا مهيلع تمرح دوهيلا نإف اهعيب مهول اولعفت الف : لاق «كلذ نولعفيل
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 نمثلا نم ةئامسمخ كل نماض ينأ ىلع مهرد فلأب نالف نم كدبع عب هريغل لاق نمو : لاق

 مل ناك نإو « نماضلا نم ةئامسمخلاو يرتشملا نم فلألا ذخأيو « زئاج وهف لعفف فلألا ىوس
 نمفلا ىلع ةدايزلا نأ هلصأو . نيمضلا ىلع ءيش الو مهرد فلأب عسيبلا زاج«نمشلا نم » لقي

 فصو نم دقعلل رييغت هنأل يعفاشلاو رفزل اًالخ « دقعلا لصأب قحتلتو اندنع ةزئاج نمثملاو

 « احبار وأ ارساخ وأ الدع هنوک وهو ‹ عورشم فصو ىلإ عورشم

 . نمشلا نم متن اوذخو اهعيب مهولو هيف لاقو « نایإلا باتك يف ديبع وبأ هاورو . ""اهنامثأ
 نمثلا نم ةئامسمخ كل نماض ينأ ىلع مهرد فلأب نالف نم كدبع عب :هريغل لاق نمو: لاق ) :م

 نأ ةلأسملا ةروص« «ريخصلا عماجلا» لئاسم نم ةلأسملا هذه :ش ( زئاج وهف لعفف فلألا ىوس
 ال يرتشملاو ةئامسمخو فلأب الإ عيبي ال وهو مهرد فلأب هدبع ءارش رخآ نم ناسنإ بلطي

 فلأب لجرلا اذه نماذه كدبع عب :دبعلا بحاصل لوقيو رخآ ءيجيف فلألاب الإ هيف بغري

 اذك تعب دبعلا بحاص لوقيف « فلألا ىوس نمثلا نم ةئامسمخ كل نماض ينأ ىلع مهرد

 يأ :ش (ةئامسمخلاو يرتشملا نم ) :م فلألا عئابلا ذخأي يأ :ش ( فلألا ذخأيو ) :م زئاج عيبلاف

 . طسولا يف هل قلعت ال يذلا يلوضفلا وهو :ش ( نماضلا نم ) :م ةئامسمخلا ذخأيو

 ءيش الو مهرد فلأب عيبلا زاج « نمثلا نم » لقب مل ) :م رخآلا لجرلا يأ :ش ( ناک نإو ) :م

 يبنجألا نمض ىلوألا ةلأسملا يف نأ نيتلأسملا نيب قرفلا يسخرسلا مامإلا ركذ :ش ( نيمضلا ىلع
 نم هامس اجب عيبلا ىلع هاشر هنأ ةيناثلا يفو « هيلع بجيف نمثلا نم لاق شح اًسيعز هسفن ريصو

 نأ ) :م ةلأسملا هذه نم ركذ ام لصأو يأ :ش ( هلصأو ) :م نامضلاب مزلي ال مارح ةوشرلاو لاملا

 رفزل اًنالخ «دقعلا لصأب ) :م ةدايزلا يأ :ش ( قحتلتو « اندنع ةزئاج نمم او نمشلا ىلع ةدايزلا

 وهو عورشم فصو ىلإ عورشم فصو نم دقعلل رييغت ):م قاحل إلا نأل يأ :ش ( هنأل يعفاشلاو

 نأب :ش ( ارساخ وأ ) :م عيبلا ةميقل ايواسم نوكي نأب :ش (ًالدع ) :م نمثلا نوک يآ :ش (هنوک

 كلذ لكو عيبملا ةميق ىلع ادئاز نمثلا نوكي نأب :ش ( احبار وأ ) :م عيبلا ةميق نم لقأ نمثلا نوكي

 . عورشم

 ؟ هيلع دوقعملا نم ءيش هكلم يف لخدي ملو عيبلاب نمثلا نم ءيش هيلع بجي فيك : ليق نإف

 ول تلق نإو : ةعيرشلا جات لاقو « علخلا لدبك راصفادوصقم عيبلاب نمشلا مازتلا : انلق

 يرتشملا بلاطي الو لمحتي نماضلا مث يرتشملا ىلع اهب ةبلاطملا تهجوتل اتمث ةدايزلا هذه تتبث

 قح يف ال اهمزتلا نم قح يف نمثلا نم نأل « اهمزتلا نم اهب بلاطي اغإو اهمزتلي مل هنأل « اهب

 ديوس نع ىلعألا دبع نع يروثلا انربخأ : لاق « رمخلا عيب باب» عويبلا يف ٠۹١( /۷) قازرلا دبع هجرحخأ (۱)

 . هركذف . . رمع غلب : لاق ةلفغ نبا
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 هطارتشا حصيف « اهنودب عيبملا يواسي وهو نمثلا يف داز نأب اًتيش اهب يرتشملا ديفتسي ال دق مث
 دجو « نمثلا نم » لاق اذإف « ةروصو ةيمست ةلباقملا اهطرش نم نكل « علخلا لدبك « يبنجألا ىلع

 ىتح اهضبقي ملو ةيراج ىرتشا نمو : لاق . حصي ملف دجوي مل لقي مل اذإو « حصيف اهطرش

 . ىهتنا « ىنعملا اذهل ليصألا نود اًبلاطم ليفكلا ريصي كلذ ليصألا ركنأو « ليفك هب

 نأ ريغ نم ةضواعم لام لدب اهنأل يبنجألا نم ةدايزلا زارج ىبأي سايقلا : مهضعب لاقو
 صنلاب سايقلا انكرت انأ الإ ٠ نمفلا لصأب ارابتعا زوجي ال كلذو « ضوع هئازإب ام لصحي

 نع يب يبنلا عنتما نيح ةداتق يبأ ثيدح وهو « اًعرش يبنجألا نم نيدلا ءاضق زاوجب دراولا

 لوسر اي يلام يفو يلإو يلع وه : ةداتق وبأ لاق « هيلع نيد ناكمل راصنألا نم لجر ىلع ةالصلا

 ريغ نم هنيد نع اًضوع لالا كلذب هنم ءاضمإ كلذو تيملا ىلع ىلص ىتح هنم كلذ زوجو . هللا

 . ةلالد هب قحليف هانعم يف يبنجألا نم نمثلا يف ةدايزلاو « هئازإب ضوع هل لصحي نأ

 نم ةدايزلا مازتلا زاوج يف انللدتسا ول انأل ءاملعلا هلاق ام ىلوألا : ةياهنلا بحاص لاقو

 امهنيب قرفي ال مكحلا ذإ اًضيأ نمثلا لصأ مازتلا يبنجألل زوجي نأ يغبني ثيدحلا اذهب يبنجألا

 بوجولا دعب ناك ثيدحلا مكح نألو « يبنجألا نم نمشلا لصأ مازتلا زوجي ال قافتالابو

 امهنيب نأ ملعف يرتشملا ىلع نمثلا لصأ بوجو لب ةدقاعملا تقو يبنجألا نم ةايزلا مازتلاو

 .اًقرف

 يأ :ش ( وهو نمثلا يف داز نأب اًئيش ) :م ةدايزلاب يأ :ش ( اهب يرتشملا ديفتسي ال دق مث ) :م

 حصیف م كلذك ناك اذإف ةدايزلا نودب يأ :ش ( اهنودب عيبملا يواسي ) :م نمشلا نأ لاحلاو

 . نمثلا طارتشا يأ :ش (هطارتشا

 نأل :ش (علخلا لدبك يبنجألا ىلع ) :م ةدايزلا طارتشا يأ اهطارتشا حصيف خسنلا ضعب يفو

 ريغ يبنجألا ىلع لدبلا طارتشاو ضحم طاقسإ هنأل علخلا لدب ةلباقب ةأرملل اًئيش ملسي ال علخل ا

 طرش نم يأ :ش ( اهطرش نم نكل ):م يرتشملا ريغ ىلعانم نامضلا طارتشا كلذكف زئاج

 نوكي نأب :ش (ةروصو) :م نمشلا نم هظفلب ملكتملا ملكتي نأب :ش ( ةيمست ةلباقملا ) :م ةدايزلا

 :م هيلع عيبلل الصاح عيبملا عيمج نوكل ىنعملا ثيح نم هلباقي مل نإو ةروص عيبملا ةلباقب ىمسملا

 مل ):م نمثلا نم :ش ( لقي مل اذإو حصيف ) :م ةلباقملا وهو :ش ( اهطرش دجو « نمثلا نم » لاق اذِإف )

 ًادتبم مازتلا وه لب « نمشلا يف ةدايز تسيل اهنأل :ش ( حصي ملف ) :م هطرش يآ :ش ( دجوي

 . مارح وهو ةوشرلا قيرطب نوكيف

 ىتح اهضبقي ملو ةيراج ىرتشا نمو ) :م :«ريغصلا عماجلا »يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
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 لامكلا ىلع ةبقرلا يف كلملا وهو  ةيالولا ببس دوجول زئاج حاكنلاف « جوزلا اهتطوف اهجوز

 مل نإو . هلعفك هلعف راصف هتهج نم طيلستب لصح جوزلا ءطو نأل ضبق اذهو « رهملا هيلعو

 هجو . يقيقحلا بييعتلاب ربتعيف يمكح بييعت هنأل اًضباق ريصي نأ سايقلاو . ضبقب سيلف اهأطي

 يمكحلا كلذك الو اًضباق ريصي هبو « لحم ا ىلع ءاليتسا يقيقحلا يف نأ ناسحتسالا

 يف كلملاوهو ) :م جيوزتلا ةيالو يأ :ش ( ةيالولا ببس دوجول زئاج حاكنلاف جوزلا اهتطوف اهجوز

 . جيوزتلا كليب ال اهفصن كلم ول هنأل « لامكلاب ديق :ش ( رهملا هيلعو لامكلا ىلع ةبقرلا

 ال ملف « اًضيأ فرصتلا ةيالو ببس كلذكف جيوزتلا ةيالو ببس ةبقرلا كلم : ليق نإف
 ال اندنعو ‹ ضبقلا لبق تافرصتلا عيمج زوجي هدنع نإف « كلام لاق امك ضبقلا لبق عيبلا زوجي

 . قتعلاو جيوزتلا زوجيو « دمحأو يعفاشلا لاق هبو عيبلا زوجي

 ‹ هيف عيبلا مكح تبثي الو « هانعم يف الو عيبب سيل حاكنلاو كلذ يف يهنلا دورول : انلق

 نأ عيبلا طرشو « حاكنلا فالخب « ضبقلا لبق هيلع دوقعملا كالهب خسفني عيبلا نأ ىرت الأ

 زوجيو ةقبآلا عيب زوجي ال اذهلو « هيف طرشب سيل هنإف حاكنلا فالخب « ميلستلا رودقم نوكي

 . اهحاكنإ

 ضقتنا نإو « عيبلا ت نإ ضبقلا لبق اهحاكن زاج «ىربكلا ىواتفلا » يف ديهشلا ركذو

 يضاق مامإلا ركذو « فسوي يبأ لوق راتخملاو دمحم اًفالخ فسوي يبأ لوق يف حاكنلا لطب
 ىتح اهأطي مل ىتمو « عيبلا لطب نإو حاكنلا لطبي ال ليق ةيراجلا تتام ول : يرکمدزلاو ناخ

 . يرتشملل رهملا بجي تام

 مهمحر- كلامو « دمحأو يعفاشلا دنعو :ش ( ضبق ) :م جوزلا ءطو يأ :ش (اذهو ) :م

 :م يرتشملا ةهج نم يأ :ش ( هتهج نم طيلستب لصح جوزلا ءطو نأل ) :م اًسضبق ريصي ال -هللا

 سيلف) :م جوزلا يأ :ش ( اهأطي مل نإو ) :م يرتشملا لعفك جوزلا لعف يأ :ش ( هلعفک هلعف راصف)

 يأ :ش ( هنأل ) :م حاكنلا درج اًضباق يرتشملا ريصيف يأ :ش ( اًضباق ريصب نأ سايقلاو « ضبقب
 جوز تاذ يرتشملا اهدجو ول ىتح :ش ( يقيقحلا بييعتلاب ربتعيف « يمكح بييعت ) :م جيوزتلا نأل

 . نيعلا ءقفو ديلا عطقك يقيقحلا بييعتلاك ريصيف اهدري نأ هل ناك

 ( لحملا ىلع ءاليتسا ) :م يقيقحلا بييعتلا يف يأ :ش ( يقيقحلا يف نأ ناسحتسالا هجو ) :م

 الو ) :م اضباق ريصي يقيقحلا بييعتلاب يأ :ش ( اًضباق ريصي هبو ) :م هيلإ هنم لعف لاصتاب :ش

 . اضباق ريصي الف ‹ يمكحلا بييعتلا يأ :ش ( يمكحلا كلذك

 ‹ يسحلا لعفلاب لحملا ىلع ءاليتسالاب ءاقبإ امهنإف ريبدتلاو قاتعإلاب اذه لكشي : ليق نإف

 كلملل ءاهنإ قاتعإلا نأل « هجو نم فالتإ امه انلق ءاملعلا عامجإب امهب اًسضباق ريصي هنأ عمو
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 نإف « هايإ هعاب هنآ ةنيبلا عئابلا ماقأو ‹ عئابلا دي يف دبعلاو باغف ادبع ىرتشا نمو : لاق . اقرتفاف

 هيفو « عيبلا نودب هقح ىلإ عئابلا لاصيإ نكمي هنأل ؛ عئابلا نيد يف عبي مل ةفورعم ةبيغ تناك
 رهظ يرتشملا كلم نأل ؛ نمشلا ىفوأو دبعلا عيب وه نيأ ردي مل نإو ‹ يرتشملا قح لاطبإ

 هعيبي يرتشملا نم هؤافيتسا رذعت اذإو . هقحب الوغشم هب رقأ يذلا هجولا ىلع رهظيف «هرارقإب
 دعب ام فالخب ‹ ضبقي مل عيبملاو اًسلفم تام اذإ ىرتشملاو تام اذإ نهارلاك « هيف يضاقلا

 ؛ يرتشملل كسمي ءيش لضف نإ مث « هب اًقلعتم قبي مل هقح نأل ؛ ضبقلا

 يف ريبدتلا اذكو اًضباق ريصي نأ هترورض نم هلو . ةيالولا تتبث اذهلو ء ةيلاملل فالتإو
 قرتفا روكذملا هجولاب يأ :ش ( اقرتفاف ) :م «طوسبملا» يف اذك ةيرحلا قح توبثو ءالولا قاقحتسا
 . ناروكذملا نامكحلا

 مل هنأ لاحلاو يرتشملا باغف يأ :ش ( عئابلا دي يف دبعلاو باغف دبع ىرتشا نمو: لاق ) :م

 عئابلا نأ يأ :ش ( هايإ هعاب هنأ ) :م يضاقلا دنع :ش ( ةنيبلا عئابلا ماقأو ) :م عئابلا ىلإ نمثلا عفدي

 نمشلا ضبقي ملو : هلوق ىنعم وهو « نمثلا دقن لبق باغ مث هارتشا يذلل يأ « هايإ دبعلا عاب
 . هنيدب هعيبي نأ يضاقلا نم بلطو

 ‹ لوهجملا ةغيص ىلع :ش (عئابلا نيد يف عبي مل ةفورعم ) :م يرتشملا :ش ( ةبيغ تناك نإف ) :م

 :م دبعلا عيب يفو يأ :ش ( هيفو عيبلا نودب هقح ىلإ عئابلا لاصيإ نكمي هنأل ) :م عبي مل دبعلا يأ

 :م ملعي مل نإو يأ :ش (ردي مل نإو ) :م دبعلا يف هقح لطبي عيبلا نأل :ش ( يرتشملا قح لاطبإ)

 ىفوأو) :م عئابلا نيد يف :ش ( دبعلا عيب ) :م وه ناكم يأ يف ينعي يرتشملا يأ :ش ( وه نيأ)

 نأل ):م عئابلا نيد لجأل عابي يذلا هنمث نم ىفوي لجرلا هارتشا يذلا دبعلا نمث يأ :ش ( نمثلا

 :ش ( هب رقأ يذلا هجولا ىلع رهظيف ) :م هايإ هعاب هنأ عئابلا رارقإب يأ :ش ( هرارقإب رهظ يرتشملا كلم

 . عئابلا قحب يأ :ش ( هقحب الوغشم) :م هنوک لاح

 هعيبي ) :م هناكم ةفرعم مدعو يرتشملا ةبيغ لجأل :ش ( يرتشملا نم هؤافيتسا رذعت اذإو ) :م

 تام اذإ نهارلاك ) :م ءافيتسا يف يأ :ش ( هيف ) :م نيملسملا حلاصمل اًرظان بصن هنأل :ش ( يضاقلا

 :م ءافيتسالا رذعت اذإ هنيد يف عابي نوهرملاب قحأ نهترملا نإف :ش ( عيبملاو اًسلفم تام اذإ يرتشملاو

 . هنمثب عابي عيبملا نإف :ش ( ضبقي مل )

 مل عئابلا هنيب نإف عيبملا يرتشملا ضبق اذإ ام فالخب يأ :ش ( ضبقلا دعب ام فالخب ) :م

 ةمذ يف اًتيد راص لب دبعلاب يأ :ش ( هب اًقلعتم قبي مل ) :م مئابلا قح يآ :ش ( هقح نأل ):م لبقت

 :م هل لضافلا نأل :ش ( يرتشملل كسي ) :م دبعلا نمث نم :ش (ءيش لضف نإ مث ) :م يرتشملا
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 نأ رضاحللف امهدحأ باغف نينثا يرتشملا ناك نإف . اًتضيأ وه عبتي صقن نإو . هقح لدب هنأل

 يبأ لوق وهو نمثلا هكيرش دقني ىتح هبيصن ذخأب مل رخآلا رضح اذإو . هضبقيو هلك نمثلا عفدي

 اب اعوطتم ناكو هبيصن الإ ضبقي مل هلك نملا رضاحلا عفد اذإ : فسوي وبأ لاقو دمحمو ةفينح

 هبحاص بيصن نع يبنجأ وهو « هيلع عجري الف هرم ريغب هريغ نيد ىضق هنأل؛ هبحاص نع ىدأ

 عيبلا نأل ؛ نمثلا عيمج ءادأب الإ هبيصنب عافتنالا هنكمي ال هنأل هيف رطضم هنأ امهلو . هضبقي الف

 عجري رطضملاو « هنم ءيش يقب ام سبحلا قح هلو ةدحاو ةقفص

 نمث نم عئابلا قح :ش ( صقن نإو ) :م يرتشملا قح لدب لضافلا نأل يأ :ش ( هقح لدب هنآل)

 رفظ اذإ ناصقنلاب عئابلا عجري ينعي « اًضيأ يرتشملا عئابلا عبتي يأ :ش ( اًضيأ وه عبتي ) :م دبعلا

 . هب

 رضاحللف امهدحأ باغف ) :م نينثا دبعلا يرتشم ناك نإف يأ :ش ( نينثا يرتشملا ناك نإف ) :م

 دقني ىتح هبيصن ذخأب مل رخآلا رضح اذإو ) :م دبعلا ضبقيو يأ :ش ( هضبقيو هلك نمثلا عفدي نأ
 اذإ: فسوي وبأ لاقو «دمحمو ةفينح يبأ لوق) :م مكحلا نم روكذملا يأ :ش ( وهو « نمثلا هكيرش

 ريغب هريغ نيد ىضق هنأل ؛ هبحاص نع ىدأ امب اعوطتم ناكو هبيصن الإ ضبقي مل هلك نمثلا رضاحلا عفد

 مدقت ال اعيرفت ةلأسملا هذه ركذ :ش ( هضبقي الف هبحاص بيصن نع يبنجأ وهو « هيلع عجري الف هرمأ

 نأ هل سيل رضاحلا نأ الوأ ملعاو « عوجرلا ةيالو يفو لكلا ضبق يف : نیعضوم يف فالخلاو

 لك ىد اذإف « نمثلا لكب عيبملا سبح عئابلل نأل « قافتالاب نمشلا لك يدؤي ىتح دبعلا ضبقي
 لكلا ضبقي امهدنعو «فسوي يبأ دنع ىدأ اب هيلع عجريالو هبيصن الإ ضبقي ال نمشلا

 . ىدأ اب عجریو

 :ش ( هيف رطضم ) :م رضاحلا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 ةدحاو ةقفص عيبلا نأل ؛ نمثلا عيمج ءادأب الإ هبيصنب عافتنالا هنكمي ال هنأل ) :م نمثلا لك عفد يف يأ

 يقب ام ) :م نمثلا عيمج ضبق لجأل عيبملا سبح يأ :ش ( سبحلا قح ) :م عئابللو يأ :ش ( هلو

 . ( عجري رطضملاو ) :م كلذ يف ًرطضم نوكيف نمثلا نم يأ :ش ( هنم ءيش

 كيرشلا نوكي نأ نيب مكحلا توافت امل هيلع ًالوقم رارطضالاب ليلعتلا ناك ول : ليق نإف

 اعربتم نوكي ال هنإف « هولع هيلع ينبيل لفسلا ينبي هنإف « ولعلا بحاص يف امك اًثاغ وأ ارضاح

 امهدحأ دارأف نيرضاح اناك ول انه اهو . اًبثاغ وأ ارضاح لفسلا بحاص ناك ءاوس لفسلا ءانبب

 دقناميفاعربتم ناك هبيصن دقن ولو « عامجإلاب كلذ هل سيل هبيصن ضبقو نمثلا دقن

 . عامجإلاب

 عيبلاب نينثالا بطاخ نم نأل ؛ رضاحلا لوبق رابتعاب هبيصن ىف تبثي اغإ بئاغلل كلملا : انلق
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 ليكولاك « هقح يفوتسي نأ ىلإ هنع سبحلا هل ناك هيلع عجري نأ هل ناك اذإو . نهرلا ريعمك
 امهف ةضفو بهذ لاقثم فلأب ةيراج ىرتشا نمو : لاق . هسفن لام نم نمثلا ىضق اذإ ءارشلاب

 مدعل لاقثم ةئامسمخ امهنم دحاو لك نم بجيف ءاوسلا ىلع امهيلإ لاقلا فاضأ هنأل ؛ نافصن

 نمو « ليقاثم بهذلا نم بجيب ةضفلاو بهذلا نم فلأب ةيراج ىرتشا ول هلثمبو . ةيولوألا
 ىلإ فرصنيف امهيلإ فلألا فاضأ هنآل ؛ ةعبس نزو مهارد ةضفلا

 ةلزنب رضاحلا لوبق رابتعاب هل كلملا نأ تبثاذإو «هنم اًئيش كليب مل رخآلا نود امهدحأ لبقف

 هبحاص ىلع عوجرلا قح هل تبثيو عيبملا ضبق نم نكمتي نمثلا دقن اذإو « ءارشلاب هنع ليكولا

 ناك ءاوس « ولعلاء انب نم هقح ىلإ لصوتي نأ ىلإ رطضم هنإف ولعلا بحاص امأو . هبيصنب
 ‹ هولع وه ينبيل لفسلا ينبي نأ يف همصاخي نأ هل سيل هنأل « اًبئاغ وأ ارضاح لفسلا بحاص

 ا . اًقرتفا كلذلف

 ةرجألا دقن لبق امهدحأ باغف اراد نالجر رجأتسا اذإ ام نيبو اذه نيب قرفلا ام : ليق نإف

 . عامجإلاب اعربتم نوكي هنإف هلك رجلا رضاحلا دقنف

 رادلا سبح رجآلل سيل هنأ لبق نم ةرجّألا نم هبحاص بيصن دقن ىف رطضم ريغ هنإ : انلق

 اًيش اًتاسنإ راعأ لجر هتروص :ش ( نهرلا ريعمك ) :م يشاترمتلا هركذ اذك « رجألا ءافيتسال

 كلذ ناك نإو «هيلع هنم ىدأ اب عجري ريعملا هكلهأف باغ وأ سلفأ مث ريعتسملا هنهرف هنهريل

 . هيف نحن اميف اذكف « رطضم هنأل هرمأ ريغب ءادألا

 سبحلا هل ناك ) :م يرتشملا ىلع يأ :ش ( هيلع عجري نأ ) :م عئابلل يأ :ش ( هل ناك اذإو ) :م
 ءارشلاب لیکو لاک ) :م هنع یعدا يذلا وهو :ش ( هقح يفوتسي نأ ىلإ ) :م هبیصن سبح يآ :ش ( هنع

 هيلع عجري هنإف لكوملا لام نود :ش ( هسفن لام نم ) :م هارتشا يذلا نمث يأ :ش (نمثلا ىضق اذإ
 . نمثلا نم ىدآ ام

 فلأب ةيراج ىرتشا نمو ) :م :(ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ةئامسمخ بهذلا نم ينعي :ش ( نافصن ) :م ةضفلاو بهذلا يأ :ش ( امهف ةضفو بهذ لاقثم

 ةضفلا حجرتت ملو « ليقاثملاب هصاصتخال بهذلا حجري ملو لاقثم ةئامسمخ ةضفلا نمو لاقثم

 نايبلاو ةفاضإلا ةيضق ىلإ ريص حجرملا دجوي ملو اضراعت ال امهنأل تاعيابملا يف ةبلاغ اهنوكل

 دحاو لك نم بجيف ءاوسلا ىلع امهيلإ لاقثملا فاضآأ هنأل ) :م ةئامسمحخ امهنم دحاو لك نم بجوف

 ىرتشا ول ) :م روكذملا لثمبو يأ :ش ( هلثمبو ) :م حيجرتلل :ش ( ةيولوألا مدعل لاقثم ةئامسمخ امهنم

 لك ينعي :ش ( ةعبس نزو مهارد ةضفلا نمو ليقاثم بهذلا نم بجي ةضفلاو بهذلا نم فلأب ةيراج

 ىلإ فرصنيف ) :م ةضفلاو بهذلا ىلإ يأ :ش ( ام هيلإ فلألا فاضأ هنأل ) :م ةعبس نزو ةرشع
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 وهو اًدويز هاضقف « دايج مهارد ةرشعرخآ ىلع هل نمو: لاق . امهنم دحاو لك يف دوهعملا نزولا
 همحر - فسوي وبأ لاقو . دمحمو ةفينح يبأ دنع ءاضق وهف ؛ تكله وأ « اهقفنأف ‹ ملعي ال

 الو ‹ لصألا يف وهك ‹ يعرم فصولا يف هقح نآل ؛ همهاردب عجريو هفويز لثم دري : - هللا

 ام ىلإ ريصملا بجوف « هسنجب ةلباقملا دنع هل ةميق ال هنأل ؛ فصولا نامض باجيإب هتياعر نكمبي

 ‹ ءافيتسالا هب عقيف « زاج لادبتسالا زوجي ال اميف هب زوجت ول یتح هقح سنج نم هنآ امهلو . انلق
 ءانركذ امل اهنامض باجيإب اهك ر ادت نك الو « ةدوحلا يف الإ هقح ىقبي الو

 يف دوهعملاو « دوهعم لا فرصني هنأ الإ خسنلا ضعب يفو :ش (امهنم دحاو لك يف دوهعملا نزولا

 . مهاردلا ةضفلا يفو ليقاخملا بهذلا

 دقعلا فاضآأ هنأل نافصن امهفةضفلاو بهذلا نم لاقثم فلأب : لاق ول : يشاترمتلا لاقو

 . ديجلا ىلإ فرصني ثيح ريئاندلاو مهاردلا فالخب امهتفص نايب طرتشيو ءاوسلا ىلع امهيلإ
 رقي ام عيمج يفاذكهو « فصنلا دحاو لك نم هيلعف ةضفو بهذ لاقثم ةئام ىلع : لاق ول اذكو

 وأ ءارش وأ اًَعيب وأ ةعيدو وأ ابصغ وأ اًملس وأ اًضرق اهريغو بايثلاو نوزوملاو ليكم ا نم هب
 ناك « مسمسو ريعشو ةطنح رك يلع : لاق ولاذكو « ةلافك وأ ةيصو وأ علخ يف ًالعجو «آرهم

 . سنج لك نم ثلثلا هيلع

 دایج مهارد ةرشع رخآ ىلع هل نمو ) :م : «ريغصلا عماجل ا يف دمحم لاق يآ :ش ( لاق ) :م

 ملعي ال نيدلا بحاص نأ لاحلاو يأ :ش ( ملعيال وهو ) :م اًقويز مهارد يأ :ش ( اًفويز هاضقف

 ةفينح يبأ دنع ءاضق وهف تكله وأ ) :م نيدلا بر فويزلا كلت قفنأف يأ :ش ( اهقفنأف ) :م اهتفايز

 . ءيش هيلع یقبی الو مهاردلا كلت نم هيلع ام ايدؤم نوکي ينعي :ش ( دمحمو

 :ش (فصولا يف هقح نأل همهاردب عجربو هفویز لثم دری : -هللا همحر- فسوي وبآ لاقو ) :م

 يف هقح ناك ول ىتح ردقلا يف هقحك يأ :ش ( لصألا يف وهك يعرم ) :م ةءادرلا وأ ةدوجلا وهو

 ايقاب ناك نإ ضرتقملا دريف اًقصو هقح نود ناك اذإ اذكف هتبلاطم طقسي مل لصألا وه يذلا ردقلا

 :م هکاکفنا مدعل ادرفنم :ش ( فصولا نامض باجیاب هتیاعر نکی الو ) :م اکلهتسم ناک نإ هلثبو
 رمألا ناك اذإف « ابرلا ىلإ يدؤي هنأل ( هسنجب ةلباقملا دنع هل ةميق ال ) فصولا نأل يأ :ش ( هنأل)

 . همهاردب عجریو هفویز لثم دری : هلوق وهو :ش ( انلق ام ىلإ ريصملا بجوف ) :م كلذك

 نم ) :م فويزلا وهو ىدؤملا يأ :ش ( هنأ ) :م دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 ًالئاسم هذخاؤي ينعي ىدؤم اب يأ :ش ( هب زوجت ول یتح ) :م : هلوقب كلذ حضوأو :ش ( هقح سنج

 هب عقيف زاج ) :م ملسلاو فرصلا يف امك هيف :ش ( لادبتسالا زوجي ال اميف ) :م هقح ناصقنل

 ىلإ ةراشإ :ش ( انركذ امل اهنامض باجيإب اهكرادت نكمي الو « ةدوحجلا يف الإ هقح ىقبي الو « ءافيتسالا
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 ضرأ يف ريط خرف اذإو : لاق . هل ريظن الو هيلع هل باجبإ هنأل ؛ لصألا نامض باجيإب اذكو

 « هيلإ هدي تقبس حابم هنأل ؛ يبظ اهيف سنكت اذإ اذكو « اهيف ضاب اذإ اذكو « هذخأ نمل وهف لجر

 اذهلو ‹ ديصلا لصأ هنأل ضيبلا اذكو « هذخأ نمل ديصلاو ةليح ريغب ذخؤي ناك نإو ديص هنألو

 هضرأ دعي مل ضرألا بحاصو « هيش وأ هرسكب مرحملا ىلع ءازجلا بجي

 . هسنجب ةلباقملا دنع هل ةميق ال هنأل : هلوق

 :م لصألا نامض باجيإب اهكرادت نكي ال اذكو يأ :ش ( لصألا نامض باجيإب اذكو ) :م

 الو) :م هيلع لصألا باجيإ يأ :ش ( هيلع هل باجيإ ) :م لصألا نامض باجيإ نأل يآ :ش ( هنأل)

 دنع اهنأل اعرش نامضلا اهيف نكي ال ةدوجلا نأ مالكلا لصاحو . عرشلا يف يأ :ش ( هل ريظن
 نومضلا نأل « لصألا نامض باجيإب الو كاكفنالا روصت مدعل ًالقع الو رده سنجلاب لباقملا

 هل باجيإ هرابتعاب نامضلا باجيإب فوتسم لصألا ثيح نم هنأ ضرفلاو لصألا وه ذئنيح

 : نيهجو نم ضرتعاو « عرشلا يف هل ريظن الو هيلع

 راصف ديفي انه اهو « دفي ملاذإ روجي ال هسفنل لجر ىلع نامضلا باجيإ نأ :امهدحأ

 . حص یرتشا ول یتح هل اکلم ناک نإو « یلوملا ىلع نومضم هناف نویدملا هل نوذآملا بسکک

 . ربتعي الف اًتمض هيلع هل نامضلا بوجوو هبحاص قح بوجو وه يلصألاب دوصقملا نأ يناثلاو

 ام فالخب « هريغل صخشلا نيمضت ناكف ءامرغلل ىه اغإ ةدئافلا نأ : لوألا نع باوجلا

 .هل عبات لصألا نوكي نأ زوجي الف عبات فصولا نأ : يناثلا نعو . هيف نحن

 هذخأ نمل وهف لجر ضرأ يف ريط خرف اذإو ) :م ريغصلا عماجلا »يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( سنكت اذإ اذكو ) :م لجر ضرأ يف ريط :ش ( اهيف ضاب اذإ ) :م ذخأ نمل اذكو يأ :ش ( اذكو

 هرسك ول هنأل رسكت هلوقب زارتحا هيفو « هعضوم وهو « ةسانك يف يأ رسكت خسنلا ضعب يفو
 يآ :ش ( هنأل ) :م لعاف هنأل عوفرم :ش ( يبظ ) :م لجر ضرأ يف يأ :ش (اهيف) :م هل نوكي دحأ

 . قبسلاب كلذ قحتساف :ش ( هيلإ هدي تقبس حابم ) :م يبظلاو ضيبلاو خرفلا نم دحاو لك نألو

 هذخأي يذلاف :ش ( ديص ) :م يبظلاو ضيبلاو خرفلا نم دحاو لك نألو يأ :ش ( هنالو ) :م

 . اهلبق ا ةلصاو نإ ةملك :ش ( ةليح ريغب ذخؤي ناك نإو ) :م ثيدحلاب هل قح وه

 :ش ( ضيبلا اذكو ) :م «ذخأ نمل ديصلا » : مالسلا هيلع هلوقب :ش ( هذخأ نمل ديصلاو ) :م

 :م :هلوقب كلذ حضوأو :ش ( ديصلا لصأ ) :م ضيبلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م دیصلا مکح همکح

 ‹ضيبلا يش وأ يأ :ش ( هيش وأ ):م ضيبلا رسكب يأ :ش ( هرسكب مرحملا ىلع ءازجلا بجي اذهلو)

 «هذخأيل ديصلا خارفل اعضوم ضرألا بحاص دعي ملاذإ اميف روكذملا مكحلا نأ ىلإ راشأو
 هضرأ دعي مل ضرألا بحاصو ) :م هلوقب هيلإ راشأو « هل وهف كلذل اعضوم هضرأ يف دعأ اذإ امآو
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 وأ ركسلا نم رثشن ام عقو وأ « هراد ديصلا لخد اذإ اذكو « فافجلل ةكبش بصنك راصف كلذل

 لحنلا لسع اذإ ام فالخب «هل ادعتسم ناك اذإ اذکو « هفکی مل ام هل نکی مل « هبایث يف مهاردلا

 هضرأ يف عمتجملا بارتلاو هيف تبانلا رجشلاك هضرأل اًعبت هكلميف هلازنأ نم دع هنأل هضرأ يف

 . ءاملا نايرحب

 ةكبش بصنك ) :م اذه مكح :ش ( راصف ) :م لاحلل هيف واولاو « ديصلا خارف لجأل يأ :ش ( كلذل

 . ةميخ بصن اذإ اذكو «ذخألل وهف ديص اهب قلعتف فافجلا لجأل يأ :ش ( فافحلل

 : يزارتألا لاقو . ذخألل وهف :ش ( هراد ديصلا لخد اذإ ) :م مكحلااذكو يأ :ش (اذكو ) :م

 ولو « هكلم دقف ديص ريخب هذخأ ىلع ردقي ناك نإف بابلا هيلع قلغأف لجر راد لحد اديص نأ ولو

 عقو وأ ) :م هذخأ نمل وهف هنم جرح اذإف ‹ هكلي الف هب ملعي ملو ديصلا هب دري ملو بابلا لغ هنأ

 مل ام يأ :ش ( هفكب ملام ) :م هذخأ نمل وهف :ش ( هل نكي مل هبايث يف مهاردلا وأ ركسلا نم رشن ام

 نوکياذكو يأ :ش (اذکو ) :م هریغ نود هل وهف هفک ناک اذاف « هبایث بایثلا بحاص مضي

 . هبايث يف عقو ام هل نوكي ذئنيحف هل ًايهتو هدصق نأب :ش ( هل اًدعتسم ناک اذإ ) :م بایثلا بحاصل

 يأ « لسعم ليبجنز لاقي « نيسلا ديدشتب :ش ( هضرأ يف لحنلا لسع اذإ ام فالخب ) :م

 يأ :ش ( هنأل ) :م اًقلطم هل لسعلا نوكي لسعلا مهل تددر اذإ موقلا تلسعو « لسعلا هيف لعج

 رابتعاب ضرألا ىلإ اعجار ناك نإو ريمضلا ركذو ضرألا :ش ( هلازنأ نم دع ) :م لسعلا نأل

 لصاحلاو 0 برغلملا » يفاذك« لضفلاو ةدايزلا وهو لزنلا عمج ةزمهلا حتفب لازنألاو « ناكلا

 ( هضرأل احبت ) :م هكلي يأ :ش ( هكلميف ) :م كلذك ناك اذإف ‹ اهنم لضف امو ضرألا عير نم هنأ

 هنأ ملع ضرآ يف لسع اذإف ةيذغألا رطي الو عضاوملا قلطم يف لصحي ال اًبلاغ لسعلا نأل :ش

 م هل نوكتف هضرأ يف تتبث اذإ ينعي :ش ( هيف تبانلا رجشلاك ) :م ضرألا كلت تابن نم

 ‹ ضرألا كلا اًضيأ نوكي :ش (ءاملا نايرجب هضرأ يف عمتجملا ) :م بارتلاك يأ :ش (بارتلاو)

 .انركذ امك ديصلا فالخب كلذل ةدعم ضرألا نكت ملاذإو

a a Se 
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 فرصلا باتک

 ىلإ ةجاحلل هب يمس « نامثألا سنج نم هيضوع نم دحاو لك ناك اذإ عيبلا وه فرصلا : لاق

 ذإ ةدايزلا الإ هنم بلطي ال هنأل وأ ‹ ةغل درلاو لقنلا وه فرصلاو . دي ىلإ دي نم هيلدب يف لقنلا

 ‹ هنيعب عفتني ال

 ( فرصلا باتك) :م

 عاونأ نايب نع فرصلا باتك ريخأت هجو . فرصلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش

 يرجي تاعايبلا يف نمشلاو نامثألا عيب فرصلا نأل وأ « ملسلا باب لوأ يف ركذ هنأ عويبلا

 نمشلا نود عيبملا دوجو ىلإ عيبلا زاوج فقوتل لصألا ىرجم يرجي عيبملاو « فصولا ىرجم

 . لصألل عبات فصولاو

 مسا فرصلا : «طوسبملا» يفو :ش ( عيبلا وه فرصلا ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نم دحاو لك ناك اذإ ) :م :هلوقب فنصملا هيلإ راشأ < ضعبب اهضعب نامثألا ةلدابم وهو عيب عونل

 لقي ملو نامثألا سنج نم لاق اغإ :ش ( نامثألا سنج نم ) :م عيبلا يضوع نم يأ :ش ( هيضوع

 : يباجيبسألا مامإلا لاقو طولخملاو بورضملاو يلحلاو ربتلا لمشي فرصلا دقع نأل ؛ نامثألا نم

 امف « رخآلابامهدحأ وأ ةضفلاب ةضفلاو « بهذلاب بهذلا عيب ةثالث دوقعل مسا فرصلا

 قرفتلا لبق اعيمج نيبناجلا نم ضباقتلا دوجو <« ةثالث طئارشب صتخا فرصلا مساب صتخا
 . هيف رايخلا طارتشا مدعو « نادبألاب

 الو « رفزل اًقالخ اندنع ازئاج دقعلا بلقنا قرفتلا لبق هرايخ رايخلا بحاص لطبأ ولو

 نم هيلدب يف لقنلا ىلإ ةجاحلل ) :م فرصلاب دقعلا اذه يمس يأ :ش ( هب يمس ) :م ليجأت هيف نوكي

 . رخآلا دي ىلإ امهدحأ دي نم نمثلا لقن ىلإ نيفراصتملا ةجاحل يأ :ش ( دي ىلإ دي

 هلاقاذك درلاو لقنلا وه ةغل فرصلا ينعي يأ :ش ( ةغل درلاو لقنلا وه فرصلاو ) :م

 لضف فرصلا : ليلخلل «نيعلا» باتك يف ركذو ءاًفرص ةلفانلا ةدابعلا تيمس هنمو . ليلخلا

صلا : ةغللا لهآ ضعب لاقو :«ةرهمحجلا» يف ديرد نبا لاقو « ةميقلا يف مهردلا ىلع مهردلا
 فر

 نأل يأ :ش (هنأل وأ) :م ليكلا لدعلاو نزولا فرصلا : موق لاقو . ةلفانلا لدعلاو ةضيرفلا

 بلطي لب « هتاذ هنم بلطي ال لام ىلع دري دقع هنأل :ش ( ةدايزلا الإ هنم بلطب ال) :م دقع فرصلا

 عفتني ريناندلاو مهاردلا ريغ نإف ةقلخ اتمث نوكي ام نيعب يأ :ش (هنيعب عفتني ال ذإ) :م لضفلا هنم

هعيب يف دوصقملاو ةدئافلا نوكت نأ زوجيف نيدقنلا ريغ ءايشأ نم امهريغو بوثلاو محللاك هنيعب
 ا

 . ةدايزلا ال اهب عافتنالا
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 ةضف عاب نإف: لاق . اًفرص ةلفانلا ةدابعلا تيمس هنمو « ليلخلا هلاق اذك « ةغل ةدايزلا وه فرصلاو
 : مالسلا هيلع هلوقل ةغايصلاو ةدوحلا يف افلتخا نإو  لثم ًالثم الإ زوجي ال بهذب ابهذ وأ ةضفب

 : مالسلا هيلع لاقو « ثيدحلا . « ابر لضفلاو ديب ادي « نزوب اًنزو « لثم ًالثم بهذلاب بهذلا (

 . عويبلا يف هانركذ دقو « ءاوس اهئيدرو اهديج)»

 اذك ءةغل ةدايزلا وه فرصلاو) :م ةدئافلا نع ولخيف ةدايزلا بولطملا نكي مل ول فرصلا عيب يف امأ
 ‹«فرصلا ظفلب عيبلا اذه صتحا اذهلف « اهعيب يف ةبولطم ةدايزلا ةدارإ تناكف :ش (ليلخ ا هلاق
 . يفريصو فارص ةدايزلاو لضفلا اذه فرعي نمل ليق اذه نعو

 :ش (اًقرص ةلفانلا ةدابعلا تيمس) :م ةدايزلا ةغل فرصلا نأب لوقلا نمو يأ :ش (هنمو) :م
 ءرظن هيفف اًقرص ةلفانلا ةدابعلا تيمس : هلوق امأو : يزارتألا لاقو . ضئارفلا ىلع ةدئاز اهنأل
 ىوآ وأ اًندح اهيف ثدحأ نم » : ةنيدملا ركذ ىف هب ىبنلا ثيدح يف هقئاف يف دروأ يرشخمزلا نأل
 هنأل ةبوتلا فرصلا : لاقف «  «لدع الو فرص هنم لبقي ال « ةمايقلا موي ىلإ هللا ةنعل هيلعف اًئدحم
 اذه ىف هجو ال : تلق . ىهتنا ةلداعملا نم ةيدحلا لدعلاو روجفلا نع ربلا ىلإ سفنلل فرص
 ۰ . نآلا اهانركذ دقو ةريثك ناعمل درو فرصلا نأل < ًالصأ رظنلا

 نإو لثمب ًالثم الإ زوجي ال بهذب اًبهذ وأ ةضفب ةضف عاب نإف) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 نم دوجأ مهدحأ نوكي نأب ةدوجلا يف امأ :ش (ةغايصلاو ةدوحلا يف) :م ناضوعلا يأ :ش (افلتخا
 هيلع هلوقل) :م رخآلا نم ةغايص نسحأ امهدحأ نوكي نأب ةغايصلا يف امأو « هتاذ يف رخآلا

 ( « ابر لضفلاو ديب ادي نزوب اًنزو لثمب ًالثم بهذلاب بهذلا » ) :م : يي يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا

 « همامتب ثيدحلا اذه ًارقأ يأ .بصنلاب :ش (ثيدحلا) :م ابرلا باب يف مدقت دق ثيدحلا اذه :ش
 . كانه همامت مدقت دقو همامتب ثيدحلا اذه يور يآ « عفرلاب زوجيو

 ةيوبرلا لاومألا ديج : اي يبنلا لاق يأ :ش ( ءاوس اهئیدرو اهدیج : مالسلا هيلع لاقو) :م

 ديعس يبأ ثيدح قالطإ نم ذخؤي هانعمو بيرغ ثيدحلا اذهو « ةدايزلا ةمرح يف ءاوس اهئيدرو
 ربلاو ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا » : ةي هللا لوسر لاق هنع ملسم هاور ام وهو مدقتملا يردحلا

 ذخألا « ىبرأ دقف دازتسا وأ داز نمف ديب ادي لثم ًالثم حلم اب حلملاو رمتلاب رمتلاو ريعشلاب ريعشلاو ربلاب
 ءاوسب ءاوس - هلوق ىلإ - بهذلاب بهذلا : تماصلا نب ةدابع ثيدح يفو < « ءاوس هيف ءاطعلاو

 يأ :ش ( هانركذ دقو) :م ديب ادي ناك اذإ متئش فيك اوعيبف فانصألا هذه تفلتخا اذإف « ديب أدي

 . عويبلا باتك يف يأ :ش (عويبلا يف) :م روكذملا ثيدحلا

 . (۲۹/۲٥)دمحأو )٤1۳. ٤1۷( جحا يف ملسم هاور (۱)
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 نإو : - هنع هللا يضر - رمع لوقلو ءانيور امل قارتفالا لبق نيضوعلا ضبق نم دب الو : لاق
 ئلاكلا عيب نع دقعلا جرخيل امهدحأ ضبق نم دب ال هنألو . هرظنت الف هتيب لخدي نأ كرظنتسا

 .ابرلا ققحتي الف ةاواسملل اًقيقحت رخآلا ضبق نم دب ال مث « ئلاكلاب

 قارتفالا لبق ينعي :ش (قارتفالا لبق نيضوعلا ضبق نم دبالو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 ناو -هنع هللا يضر- رمع لوقلو) :م ديب ادي : هلوق وهو :ش (انیور امل) :م ءاملعلا عامجإب نادبألاب

 : لاق «فرصلا باتك لئاوأ يف نسحلا نب دمحم هاور اذه :ش (هرظنت الف هتيب لخدي نأ كرظنتسا

 - رمع نع -امهنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نب هللا دبع نع عفان نع رمع نب هللا ديبع انثدح

 ىلع اهضعب اولضفت ال لث ًالثم قرولاب قرولاو لثمب ًالثم بهذلاب بهذلا : -هنع هللا يضر

 هتيب لخدي نأ ىلإ كرظنتسا نإو ابرلا مكيلع فاخأ ينإف « زجانب بئاغ اهنم عابي ال « ضعب
 . یهتنا « ہرظنت الف

 هتيب لخدي نأ كبحاص كلأس نإ ينعي فرصلا يدقاع دحأ هب بطاخي كرظنتسا : هلوق

 هنأ رمع نبا نعو : يخركلا رصتخمل هحرش يف يرودقلا لاقو « هلهمت الف فرصلا لدب جارخإل

 . هعم بثف حطس نم بثو نإ : لاق

 ضباقتلا بوجو ىلع ليلد هلك هانركذ يذلا اذهو ابرلا ينعي دملاب امإ ابرلا : يزارتألا لاقو

 اذهو «ةيلختلابال محازتلاب ضبقلا انه ضبقلاب دارملا : يرودقلا «دئاوف» يفو . قارتفالا لبق

 اقرتفا نإف : هلوق هيلع لدي « احيحص هداقعنا طرش ال « ةحصلا ىلع دقعلا ءاقب طرش ضبقلا
 . هدوجو دعب لطبي انإ يشملاو دقعلا لطب

 (ئلاكلاب ئلاكلا عيب نع دقعلا جرخيل امهدحأ ضبق نم دب ال) :م نأشلا نألو يأ :ش (هنالو) :م

 قاحسإو ةبيش يبأ نبا هاور  ىلاكلاب ىلاكلا عيب نع هيب يبنلا ىهنو ةئيسنلاب ةئيسنلا يأ :ش

 ةو يبنلا ىهت : لاق -امهنع هللا يضر- رمع نبا ثیدح نم مهدیناسم يف رازبلاو هیوهار نبا

 . نیدب اًنيد ينعي ۍلاکب ۍلاک عابی نأ

 وهو «يفنلا باوج هنأل بصنلاب :ش (ققحتي الف ةاواسملل اًقيقحت رخآلا ضبق نم دبال مث) :م

 دقنلا عيب ةهبش رخآلا ضبق مدع يف ذإ :ش (ابرلا) :م ققحتي اليك ىنعملاو « دب ال : هلوق
 نإف :-هللا همحر- ىكاكلا لاقو . كلذ نع ةي ىبنلا ىهن دقو ابرلا ةهبش ققحتيف « ةئيسنلاب

 ‹ نييعتلاب نيعتي ام غوصملا نإف «بورضللاب غوصملا اعاب اذإ ام ليلعتلا اذه ىلع لكشي : ليق
 طرتشي كلذ عمو « نييعتلا مدع رابتعاب نوكت ام نأ ةئيسنلاب ةئيسنلا ذإ اهضبق طرتشي كلذ عمو
 باب يف ةهبشلاب ارابتعا هضبق طرتشيف ةقلخ اتمث هنوكل نييعتلا مدع ةهبش هيف نكل « اهضبق
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 نانيعتي ال وأ ‹ غوصملاك نانيعتي اناك ءاوس امهضبق بجوف رخآلا نم ىلوأب سيل امهدحأ نألو

 ةهبش هيفف نيعتي ناك نإ هنألو . انيور ام قالطإل رخآلا نيعتي الو امهدحأ نيعتي وأ بورضمل اك
 قارتفالا هنم دارملاو : لاق « ابرلا يف ةهبشلل ارابتعا هضبق طرتشيف « ةقلخ اتمث هنوكل نييعتلا مدع

 يمغأ وأ « سلجملا يف امان وأ «ةدحاو ةهج يف اعم نايشمي سلجملا نع ابهذ ول ىتح « نادبألاب

 ‹ هعم بشف حطس نم بثو نإو : رمع نبا لوقل فرصلا لطبي ال امهيلع

 .ابرلا

 نم) :م ضبقلاب :ش (ىلوأب سیل) :م نیضوعلا دحأ نألو « رخآ ليلد :ش ( امهدحأ نألو ) :م

 نيعتي وأ ‹ بورضملاك نانيعتي ال وأ) :م ربتلاو :ش (غوصملاك نانيعتي اناك ءاوس امهضبق بجوف رخآلا

 بهذلاب بهذلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو :ش (انيور ام قالطإل رخآلا نيعتي الو امهدحأ
 ناك نإ) :م غوصملاب غوصملا عيب نألو يأ :ش (هنألو) :م هريغو بورضملا لوانتي وهو . «لثم ًالثم
 اذإف ءاتمث قلخ هنوكل يأ :ش (ةقلخ اًنمث هنوكل نويعتلا مدع ةهبش هيفف) :م نييعتلاب ينعي :ش (نيعتي

 نيعتي ناك نإ هنألو : هلوق نأ اذه لصاح :ش (ابرلا يف ةهبشلل ارابتعا هضبق طرتشيف) :م كلذك ناك

 غوصملاب غوصملا عيبو « ىلاكب ىلاك هنأل حصي ال ضبق الب بورضملا عيب : لاقيامع باوج

 . هرخآ ىلإ هنألو هلوقب باجأف نييعتلاب هنيعتل كلذك سيل

 يف مزلي -فنصلملا هركذ يذلا ىلع يأ - اذه ىلعف : ليف نإف : -هللا همحر- لمكأللا لاقو

 ناك نيعتي امم وهو ةئيسن غوصمب بورضم عيب اذإف « لضفلا ةهبشب ةئيسن غوصملاب بورضملا عيب

 ةهبشلاو ‹ ىلوألا ةهبشلا ىلع ةدئاز ةهبش كلتو نييعتلا مدع ةهبش اتم قلخ هنوك ىلإ رظنلاب
 .اهنع لزانلا نود ةربتعملا يه

 عضوم يف مكحلا نأل « ةهبشلاب ال ديب ذي هلوقب ةئيسن بورضملا يف زاوج لا مدع نأب :بيجأ
 .ةهبشلا ال صنلا رابتعاب ةروصلا هذه يف ةمرحلا نوكتف ةلعلا ىلإ ال هيلإ فاضي صنلا

 قارتفالا) :م قارتفالا لبق هلوق نم يأ :ش (هنم دارملاو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 :م امهنوك لاح فرصلاب نادقاعتملا يا :ش (سلجلا نع ابهذ ول ىتح) :م ناكملا نود :ش (نادبألاب

 فرصلا لطبي نيتفلتخم نيتهج يفايشم ول امهنأل اعم ديق :ش (ةدحاو ةهج يف اعم نايشمي)
 :ش (رمع نبا لوقل فرصلا لطبي ال امهيلع يمغأ وأ سلجلا يف امان وأ) :م نادبألاب قارتفالا دوجول

 :ش (هعم بشف حطس نم بثو نإو) :م -امهنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نب هللادبع لوقل ىأ
 . بيرق نعاذه رمع نبا لوق يف مالكلا رم دقو

 تفذحف بثوي بثي لصأو « بثي بثو نم رمأ ءابلا نوكسو ةثلثملا ءاثلا رسكب بف : هلوقو
 :م لعفلا ءاف هنم فوذحلملا نأل ٠ لع نزو ىلع بث: هنم رمألاو ةرسكلاو ءايلا نيب اهعوقول واولا
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 . ضارعإلاب لطبي هنأل ةريخملا رايخ فالخب . ملسلا لام سأر ضبق يف هانركذ ام ربتعملا اذكو

 : مالسلا هيلع هلوقل ضباقتلا بجوو ةسناجملا مدعل لضافتلا زاج ةضفلاب بهذلا عاب نإو

 لطب امهدحأ وأ نيضوعلا ضبق لبق فرصلا ىف اقرتفا نإف . « ءاهو ءاه الإ ابر قرولاب بهذلا»

 الو هيف رايخلا طرش حصي ال اذهلو «ضبقلا وهو طرشلا تاوفل دقعلا

 سأر ضبق يف) :م نادبألاب قارتفالا وهو هانركذ ام ربتعي يذلا اذكو يأ :ش (هانركذ ام ربتعملا اذكو)

 . طرش ملسلا يف نادبألاب قارتفالا لبق لالا سأر ضبق نأ دارأ :ش (ملسلا لام

 ال فرصلا نأ ينعي « فرصلا لطبي ال : هلوقب طبتري اذه :ش ( ةريخملا رايخ فالخب) :م

 (ضارعإلاب لطبي) :م اهرايخ نأل يأ :ش (هنأل) :م لطبي ةريخملا رايخو اعم نيدقاعلا باهذب لطبي

 اهرايخ لطيف اهيلإ لعج امع ضارعإلا ليلد اهعم اهجوز ناك نإو يشمل اب اهلاغتشا نأل :ش

 لطبی : لاق ىتح ةريخملا رايخ ةلزنب فرصلا لعج هنأ ةياور ىف -هللا همحر- دمحم نعو

 . (ةريخذلا» ىف اذك < سلجملا نع مايقلاك ضارعأإللا ليلد وه ام

 يف ةتسلا ةمئألا اور ثيدحلا اذه :ش (ءاهو ءاهالإ ابر قرولاب بهذلا) :م ي يبنلا لوقل يآ

 : يبنلا نع -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نع ناثدحلا نب سوأ نب كلام نع مهبتك

 . ةضفلا ءارلا رسكب قرولا .« ءاهو ءاه الإ ابر قرولاب بهذلا»

 مزلتسي ابرلا نأل كلذو ء ازاجم مزاللا ىلع موزلملا مسا قالطإ قيرطب مارح يأ ابر :هلوق

 اوؤرقا مؤاه# : یلاعت هلوق هنمو « ذحخ ءاه ینعمو نادودمو ناروصقم ءاهو ءاه هلوق .« مارحلا

 . ١۹( ةيآلا : ةقاحلا) #هيباتك

 لاق هنأك «ديب ادي هلوقل ديكأت وهو ءاهو ءاه ديب ادي الإ تایورلا ضعب یفو : یکاکلا لاقو

 . «برغملا» يفاذك « ضباقتلا عم ادي الإ

 . ثيدحلا بتك يف ةياورلا هذه ىلع فقأ ملو :تلق

 ضبق نم دبالو : هلوقب قلعتماذه :ش (نيضوعلا ضبق لبق فرصلا يف اقرتفا نإف) :م

 وهو طرشلا تاوفل دقعلا لطب) :م نيدقاعتملا دحأ وأ يأ :ش (امهدحأ وأ) :م دقعلا ءاقبل نيضوعلا

 يف يأ :ش (هيف رايخلا طرش حصي ال) :م لطبم ضبق الب قارتفالا نألو يأ :ش (اذهلو « ضبقلا

 رئاس يف امك فرصلا يف ناتبشي ةيؤرلا رايخو بيعلا رايخ نأل رايخلا طرشب ديق « فرصلا

 الو) :م فرصلا باتك لوأ يف كلذ رم دقو « نيعلا ىف الإ تبثي ال ةيؤرلا رايخ نأ الإ « دوقعلا
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 طقسأ اذإ الإ ‹ قحتسملا ضبقلا توفي ىناثلابو ءاقحتسم ضبقلا ىقبي ال امهدحأب نأل ؛ لجألا

 زوجي الو : لاق . رفز فالخ هيفو « هررقت لبق هعافترال زاوحلا ىلإ دوعيف سلجم يف رايخلا
 ةرشعلا ضبقي ملو ‹ مهارد ةرشعب راني عاب ول ىتح ‹ هضبق لبق فرصلا نمث يف فرصتلا
 يفو ىلاعت هلل اًقح دقعلاب قحتسم ضبقلا نأل ؛ دساف بولا يف عيبلاف ابوث اهب ىرتشا ىتح
 نأل ؛ - هللا همحر - رفز نع لقن امك بوثلا يف دقعلا زوجي نأ يغبني ناكو « هتاوف هزيوجت
 نأل ؛ عيبم فرصلا باب يف نمشلا : لوقن انكلو ء اهقلطم ىلإ دقعلا فرصنيف نيعتت ال مهاردلا

 ‹ نينمثلا ىوس ءيش الو هنم هل دب ال عيبا

 ىقسيال ):م رايخلا طرش وهو :ش (امهدحأب نأل) :م اًضيأ هيف لجألا حصي الو يأ :ش (لجألا
 (قحتسملا ضبقلا توفب) :م لجألا يأ :ش (يناثلابو) :م كلملا عني رايحلا نأل :ش (اًمحتسم ضبقلا
 :م كلذ هل نم وأ امهل رايخلا ناك نإ امهنم ينعي :ش (سلجلا يف رايخلا طقسأ اذإ ال) :م دقعلاب :ش
 عافترال يأ :ش (رفز فالخ هيفو «هررقت لبق هعافترال) :م دقعلا زاوج يأ :ش (زاوجلا ىلإ دوعيف)
 دقعلا زوجي ال نأ سايقلاو ناسحتسالاب ةثالثلا انباحصأ نع اذهو « هررقت لبق داسفلا ببس

 . رفز لوق وهو داسف ىلع هعوقو دعب

 لاق . يرودقلا ظفل اذه :ش (هضبق لبق فرصلا نمث يف فرصتلا زوجي الو:لاق) :م

 وأ هبهو وأ ضبقلا لبق هيلع اع هبحاص ًأربأ اذإ فرصلا يف نيدقاعتملا دحأ نأ ملعا : يزارتألا
 ىتح) :م لطبي مل هيلع نم لبقي مل نإو «٠ فرصلا ضقتناو نيدلا لطب رخآلا لبقو هيلع هب قدصت
 ملو مهارد ةرشعب) :م رخآ لجرل ارانيد صخش عاب ولو ينعي « هلبق امل حاضيإ :ش (ارانید عاب ول
 :م بجاو يأ :ش (قحتسم ضبقلا نأل «دساف بوثلا يف عيبلاف ابوث اهب ىرتشا ىتح « ةرشعلا ضبقي
 زيوجت يفو يآ :ش (هزيوجت يفو) :م نيدقاعتملا طاقسإب طقسي ال ىتح :ش (ىلاعت هلل اقح دقعلاب)
 . لجو زع هللا قح تاوف يأ :ش (هتاوف) :م بوثلا عيب

 . ىلاعت هقح ىلع مدقم دبعلا قحو دبعلا قح تاوف هزيوجت مدع يف :ليق نإفا

 فيكف بوثلا يف هعيب زجي ملانه اهو « هقح تبث امدعب امدقم دبعلا قح نوكياغنإ : انلق
 ؟ اًمدقم هقح نوکی

 نيعتت ال مهاردلا نأل ؛ - هللا همحر - رفز نع لقن امك بوثلا يف دقعلا زوجي ن يغبني ناكو) :م

 فرصلا دقع لدب ىلإ ةفاضإلاو قالطإلا ذإ  مهرادلا قلطم يأ :ش (اهقلطم ىلإ دقعلا فرصنيف
 نمثلا لوقن انكلو) :م ةثالثلا انباحصأ بهذمك هبهذم نم رهاظلا نأل رفز نع :لاقءامنإو « ءاوس
 لعجف :ش (نينمثلا ىوس ءيش الو) :م عيبملا نم يأ :ش (هنم هل دب ال عيبلا نأل ؛ عيبم فرصلا باب يف

 ولاذهو « لاب لام ةلدابم هنأل عيب فرصلا دقع نأ ينعي ةيولوألا مدعل اعيبم امهنم دحاو لك
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 ةرورض نم سيلو ‹ زوجي ال ضبقلا لبق عيبملا عيبو . ةيولوألا مدعل اًعيبم امهنم دحاو لك لعجيف

 ةاواسملا نأل ؛ ةفزاجم ةضفلاب بهذلا عيب زوجيو . هيف ملسملا يف امك اًنيعتم نوكي نأ اًعيبم هنوك

 هيف امل ةفزاجم هسنجب هعيب فالخب « انركذ امل سلجملا يف ضبقلا طرتشي نكلو « هيف ةطورشم ريغ

 يفو ةضف لاقثم فلآ اهتميق ةيراج عاب نمو : لاق . ابرلا لامتحا نم

 م هجو نماّتمث :ش (امهنم دحاو لك لعجيف) :م رخآلا نم ىلوأ اًعيبم لعجي نأب فرصلا يلدب

 . عيبلا داقعنا ةرورض هجو نم :ش (ةيولوألا مدعل اًعيبم)

 نأ اًعيبم هنوك ةرورض نم سيلو) :م ةضياقملا يف انلق امك :ش (زوجي ال ضبقلا لبق عيبملا عيبو) :م

 دحاو لک ناک ول : لاقي نب هریدقت ردقم لاؤس نع باوجاذه :ش (هیف ملسملا يف امك اًنيعتم نوکی

 عيبم هنأل « هيف ملسملا يف امك ةمزالمل ا عنب هنع باجأف . اًنيعتم ناكل اًعيبم فرصلا يلدب نم

 عيب نأ ملعاو -هللا همحر- يرودقلا ظفل اذه :ش (ةفزاجم ةضفلاب بهذلا عيب زوجيو) :م

 ناك وأ لقآ وأ نزولا ىف نييواستم اناك ءاوس ةفزاجم زوجي بهذلاب ةضفلا وأ ةضفلاب بهذلا

 ثيدح نم يور امل نيسنجلا فالتخا دنع ةطورشمب تسيل ةاواسملا نأل ؛ رخآلا نم رثكأ امهدحأ

 فيك اوعيبف فانصألا هذه تفلتخا اذإ» : لاق اي ىبنلا نع -هنع هللا ىضر- تماصلا نب ةدابع

 ةمرح نأل « اًمارح ةفزاجملا نكت مل ةطورشم ةاواسملا نكت ملاملف « ديب ادي ناك اذإ « متئش

 عيب يف يأ :ش (هيف ةطورشم ريغ ةاواسملا نأل) :م هلوق ىنعم وهو لضافتلا لامتحال ةفزاجلا

 قارتفالا لبق ضباقتلا طرتشي يأ :ش (سلجملا يف ضبقلا طرتشي نكلو) :م ةضفلاب بهذلا

 يفو ىضم اميف هركذ يذلا ثيدحلا يأ :ش (انركذ ال) :م : هلوق ىنعم وهو « ثيدحلا اذهل نادبألاب

 . اًضيآ عويبلا

 يأ :ش (هيف امل ةفزاحم) م بهذلاب يآ :ش (هسنجب) :م بهذلا عیب يأ :ش (هعیب فالخب) :م

 اذإ زوجي ال سنجل اب ةضفلا وأ بهذلا عيب نأ ةلأسملا لصاح :ش (ابرلا لامتحا نم) :م عيبلا اذه يف

 وأ رخآلا نزو نافرعي الو امهنم دحاو نزو نافرعي اناك وأ امهنم دحاو نزو نادقاعتملا فرعي مل

 . رخآلا نود نزولا فرعي امهدحأ ناك

 دعب وأ سلجملا يف فرع ءاوس « زاج ءاوس امهدجوفانزو اذإ : -هللا همحر- رفز لاقو
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 اقرتفا مث ‹ لاقثم فلأ نمشلا نم دقنو ‹ ةضف لاقثم يفلأب لاقثم فل هتميق ةضف قوط اهقنع
 رهاظلاو فرصلا لدب هنوكل سلجملا يف بجاو قوطلا ةصح ضبق نأل ؛ ةضفلا نمث دقن يذلاف
 ؛ قوطلا نمث دقنلاف دقن فلأو ةئيسن فلأ « لاقثم يفلأب امهارتشا ول اذكو « بجاولاب نايتإلا هنم

 ءامهنم رهاظلا وه زاوجلا هجو ىلع ةرشابملاو « ةيراجل ا عيب يف زئاج فرصلا يف لطاب لجألا نأل
 ناكو عيبلا زاج نيسمخ نمثلا نم عفدو نوسمخ هتيلحو مهرد ةئاب ىلحم اًقيس عاب ول اذكو
 نم نيسمخلا هذه ذخ: لاق نإ كلذكو ءانيب امل كلذ نيبي مل نإو ‹ ةضفلا ةصح ضوبقملا

 (ناجرملاو ؤلؤللا امهنم جرخي> : ىلاعت هللا لاق « دحاولا امهركذب داري دق نينثالا نأل ؛امهنمت

 . (۲۲ ةيآالا : نمحرلا)

 دقن يذلاف اقرتفا مث  لاقثم فل نملا نم دقنو « ةضف لاقثم يفلأب لاقشم فلأ هتميق ةضف قوط اهقنع

 لدب هنوكل) :م عرشلل اًَمح هنوكل :ش (سلجملا يف بجاو قوطلا ةصح ضبق نأل ؛ ةضفلا نمث
 بجاولا يدؤي نأ ملسملا لاح نم نأل « ةمذلل اًخيرفت :ش (بجاولاب نايتإلا هنم رهاظلاو فرصلا
 يف وهسلا يف ةدجسب ىتأ مث اًضيأ اهسو ةيبلص ةالص يف ةدجس كرت اذإ امك اذهو « هب لخي الو

 هجو ىلعاهب نايتإلا نوكل اهوني مل نإو ةيبلصلا ىلإ امهادحإ فرصف ملسو ةالصلا رحا
 نوكيل ةرايزلا فاوط ىلإ ردصلا فاوطب ةرايزلل فطي ملو ردصلل فاط ولاذكو . ةحسصلا

 . نيقيب ةدهعلا نع جورخلاو ةحصلا هجو ىلع جحلاب نايتإلا

 نمث دقنلاف ادقن فلأو ةئيسن فلأ لاقثم يفلأب) :م قوطلاو ةيراجلا يأ :ش (امهارتشا ول اذكو) :م

 ىلع ةرشابملاامهلاح نم رهاظلاو :ش (ةيراجملا عيب يف زئاج فرصملا يف لطاب لجألا نأل ؛ قوطلا

 نيدقاعتملا نم يأ :ش (امهنم رهاظلا وه زاوجلا هجو ىلع ةرشابملاو) :م هلوق ىنعم وهو « زاوجلا هجو
 نمثلا نم عفدو « نوسمخ هتيلحو مهرد ةئامب ىلحم اًقيس عاب ول) :م مكحلا اذكو يأ :ش (اذكو) :م
 رهاظلا نإ : انلوق نم :ش (انيب ال كلذ نيبي مل نإو « ةضفلا ةصح ضوبقملا ناكو « عيبلا زاج نيسمخ

 . بجاولاب نايتإلا هنم

 ةيراجلا نمث نم يأ :ش (امهنمت نم نيسمخلا هذه ذخ : لاق نإ) :م مكحلا يأ :ش (كلذكو) :م
 نأل) :م انه نكمأ دقو نكمأام حالصلا ىلع ةلومحم نيملسملا رومأ نأل « قوطلا نمت نمو
 قوطلا نمث نأل ليلدلا ماق دقو « ليلدلا مايق دنع ازاجم :ش (دحاولا امهركذب داري دق نينثالا

 ¢ ناجرملاو ؤلؤللا امهنم جرخي# :ىلاعت هللا لاق) :م هلوقب كلذل فنصملا رظنو سلجملا يف بجاو

 ناجرملاو ؤلؤللاذإ ءامهدحأ دارملاو « حلملاو بذعلا نيرحبلا نم يأ :ش ( (۲۲ةيَآلا : نمحرلا)

 امك « حلملل جاعلاك بذعلا نوكيف نايقتلي حلملاو بذعلا نأ ال بذعلا نود حلما نم ناجرخيي

 . «ريسيتلا» يف اذك « ىثنألا هدلت دلولا نأ عم ىشنألاو ركذلا نم دلولا لاقي
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 هنأل ؛ ةيلحلا يف دقعلا لطب افرتفا ىتح اضباقتي مل نإف « هلاح رهاظب هيلع لمحيف امهدحأ دارملاو

 نودب هميلست نكي ال هنأل ؛ ررضب الإ صلختي ال ناك نإ « فيسلا يف اذكو « اهيف فرص

 ررض ريغب فيسلا صلختي ناك نإو . فقسلا يف عذجلاك عيبلاب هدارفإ زوجي ال اذهلو ءررضلا

 يف عيبا زاج
 ل س

 ذخ هلوق ی :ش (هيلع لمحيف) :م حلملا رحبلا وهو نيرحبلا دحأ يأ :ش (امهدحأ دارملاو) :م

 ال هنأ ملسملا لاح يأ :ش (هلاح رهاظب) :م قوطلا وهو « امهدحأ ىلع امهينم نم نيسمخلا هذه

 . زاوجلا هجو ىلع الإ رشابي

 يأ :ش (اهيف فرص هنأل ؛ ةيلحلا يف دقعلا لطب) :م نادبألاب :ش ( اقرتفا ىتح اضباقتي مل نإف) :م

 نإ) :م اًضيأ فيسلا يف دقعلا لطب اذكو يأ :ش (فيسلا يف اذكو) :م هطرش تاف دقو دقعلا ىف

 بجي ال امك :ش (ررضلا نودب هميلست نكي ال هنأل ؛ ررضب الإ) :م ةيلحلا يأ :ش (صلختي ال ناک

 عم بصغلاب قحليف ررضب الإ هصيلخت نكي الو ةيلح يف هبكر اذإ بصاغلا ىلع رهوجل ا ميلست

 ۰ . زاج هنأ

 . فيسلل اًَعبت ةيلحلا لعجي نأ يغبني : ليق نإف

 نم دوصقملا انه اهو « دوصققملا ىنعملل اليكم ناك اذإ هريغل اًعبت ءيشلا لعجي اغنإ :انلق

 . فيسلا

 يضتقي عيبلا نأ هملع عم اًبكرم هعاب ثيح صيلختلا ررضب يضر ئابلا نإ : ليق نإف
 . صيلختلا ررض اضر بصاغلا نم دجوي ملو اضرلا

 قيرطب ال فيسلاب ميلستلا بوجو هنظو امهيلك عاب هنأل هب يضر هنأ ملسن ال :انلق

 .دارفنالا

 . لكلا يف زوجي ال نأ يخبنيف ةقفصلا قيرفت هيف :ليق نإف
 . زاوجلا طرش دقفل ةيلحلا يف دقعني مل دقعلاو دقعلا دعب نوكي امنإ قيرفتلا :انلق

 يف امك دقاعلا ىلإ افاضم اذه ناك ول نأ نوكي انإ قيرفتلا نأ ىلع هيف خياشملا فلتخا :لیق

 . داقعنالا مدع نالطبلاب دارملاذإ « دجوي ملو رئاظنلا

 دارفإ يأ :ش (هدارفإ زوجي ال) :م ررضب الإ هم يلست ناكمإ مدع لجألو يأ :ش (اذهلو) :م
 ناكمإ مدعل فقسلا يف عذجلا عيب دارفإ زوجي ال امك يأ :ش (فقسلا يف عذحلاك عيبلاب) :م فيسلا

 يف عيبلا زاج ررض ريغب) :م ةيلحلا يف يأ :ش (فيسلا صلختي ناك نإو) :م رهاظ ررضب الإ هميلست
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 ةضفلا تناك اذإ اذهو « ةيراجلاو قوطلاك راصف عيبلاب هدارفإ نكمأ هنأل ؛ ةيلحلا يف لطبو فيسلا
 ءهلامتح ال وأ ابرلل عيبلا زوجي ال يردي ال وأ هنم لقأ وأ هلثسم تناك نإف « هيف امت ديزأ ةدرغما

 اقرتفا مث ةضف ءانإ عاب نمو : لاق . تحجرتف نيهجو نم داسفلا ةهجو هجو نم ةحصلا ةهجو
 ؛ امهنيب أك ر تشم ءانإلا ناكو « ضبق اميف حصو ضبقي مل اميف عيبلا لطب هنمث ضعب ضبق دقو

 لطبي مث حصي هنأل ئراط داسفلاو « دجوي مل اميف لطبو هطرش دجو اميف حصف هلك فرص هنأل
 نإو هتصحب يقابلا ذخأ ءاش نإ « رايخلاب يرتشملاف ءانإلا ضعب قحتسا ولو . عيشي الف قارتفالاب

 نأل ؛ هدر ءاش

 مكح همكح راصف يأ :ش (ةيراج لاو قوطلاك راصف عيبلاب هدارفإ نكمأ هنأل ؛ ةيلحلا يف لطبو فيسلا

 فيسلا يف عيبلا زاوج يأ :ش (اذهو) :م هنايب رم دقو ةضف قوط اهقنع يف يتلا ةيراجلا عيب
 ةضف نم يأ « فيسلا يف ىأ :ش (هيف ام ديزأ ةدرفملا ةضفلا تناك اذإ) :م اميف ةيلحلا يف هنالطبو
 ةضفلاب ةضفلا هركت ذئنيح هنأل « فيسلا ىلإ ةمومضملا ةضفلا يهو . فيسلا يف يتلا ةيلحل ا

 وهو دقعلا زاوج طرش تاوفل ةيلحلا يف هنالطب نكلو « لئامحلاو رفحلاو لصفلا ةلباقمب يقابلاو
 ۰ . قارتفالا لبق ضباقتلا

 :ش (هنم لقأ وأ) :م فيسلا يف ام لشم يأ :ش (هلثم) :م ةدرغملا ةضفلا يأ :ش (تناك نإف) :م
 (ابرلل عيبلا زوجي ال) :م هلثم وأ رثكأ وأ لقأ :ش (يردي ال وأ) :م ةضفلا نم فيسلا يف ام لقأ يأ
 :م يردي ال يتلا ةروصلا ىلع ابرلا لامتحال وأ يأ :ش (هلامتحال وأ) :م دقعلا ةروص يف هنأل :ش

 يأ :ش (تحجرتف) :م ناصقنلاو ةاواسملا :ش (نيهجو نم داسفلا ةهجو « هجو نم ةحصلا ةهجو)

 سمش باجأو « حيحصتلل حلصي الف داسفلل ةلع امهنم ةهج لك نأب ضرتعاو . داسفلا ةهج
 الإ امهب كنظامف « مكحلل يفكيامهدحأ ناك اذإ هدارم نأب -هللا همحر- يدركلا ةمئألا

 . ةقيقحلاب هيف ةهبشلا قحلي اميف ححصملاو دسفملا نيب ضراعت ال ذإ يقيقحلا حيجرتلاب

 اميف عيبلا لطب هنمث ضعب ضبق دقو اقرتفا مث ةضف ءانإ عاب نمو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 هلك فرص) :م دقعلا اذه نأل يأ :ش (هنأل ؛ امهنيب اكر تشم ءانإلا ناكو « ضبق اميف حصو « ضبقي مل
 يأ :ش (دجوی مل امیف) :م دقعلا يأ :ش (لطبو) :م فرصلا ط رش يأ :ش (هطرش دجو امیف حصف

 دسف مث اححيحص دقعنا دقعلا نأل « ضراع يأ :ش ( ئراط داسفلاو) :م ضباقتلا وهو طرشلا

 (عيشي الف قارتفالاب لطبي مث حصي) :م دقعلا نأل يأ :ش (هنأل) :م هلوق ىنعم وهو ضبقلا مدعل
 يقابلا يف ىقبي عيبلا نف < ضبقلا لبق امهدحأ تامو نيدبع عاب اذإ امك « داسفلا يأ :ش

 . فرصلا لدب يف دقنلا مدع وهو هلعفب يرتشملل رايخلا تبثي الو كلاهلا يف لطبيو

 نأل «هدر ءاش نإو هتصحب يقابلا ذخأ ءاش نإ رايخلاب يرتشملاف ءانإلا ضعب قحتسا ولو) :م

۲ 



 ؛هل رايخ الو هتصحب يقب ام ذخأ اهضعب قحتسا مث ةرقن ةعطق عاب نمو . ءانإلا يف بيع ةكرشلا

 لك لعجو عيبلا زاج نيرانيدو مهردب ًارانیدو نیمهرد عاب نمو : لاصق . ضيعبتلا هرضي ال هنال

 اذإ فالخلا اذه ىلعو ‹ زوجي ال : -هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لاقو . هفالخب امهنم سنج

 سنجلا فالخ ىلإ فرصلا يف نأ امهل . ةطنح يركو ريعش يركب ةطنح ركو ريعش رك عاب
 . نييعتلا ىلع ال عويشلا ىلع ماسقنالا هتيضق نمو ةلمحجملاب ةلمجلا لباق هنأل ؛ هفرصت رييغت

 ًابلق ىرتشا اذإ امك « فرصتلا حيحصت هيف ناك نإو « زوجي ال نييعتلاو

 ‹ضيعبتلاب ضبقنت اهنأل بيع ةعمتجملا نايعألا يف ةكرشلا نأل :ش (ءانإلا يف بيع ةكرشلا
 . هعنصب تعقو هيف ةكرشلا نأل « رمام فالخب ‹ ضيعبتلاب ضبقني ءانإلاو

 :م اًضيأ دمحأ لوق وهو سايقلا وهو زوجيال : -هللاامهمحر - يعفاشلاو رفز لاقو
 همحر- يزارتألا لاق .« ناويدلا بيذهت» يف اذك ةباذم ةضف ةعطق يهو :ش (ةرقن ةعطق عاب نمو)

 مث) :م عونلا ىلإ سنجلا ةفاضإ ليبق نم ةرقن ةعطق هلوق يف ةفاضإإلا نوكت اذه ىلعف: -هللا

 مل اذإف ءانإلا فالخب :ش (ضيعبتلا هرضي ال هنأل ؛ هل رايخ الو هتصحب يقب ام ذخأ اهضعب قحتسا

 . ببس الب تبث ال رایخلا نأل رایخلا تبثی مل ابيع نکی

 زاج نیرانیدو مهردب اًرانیدو نیمهرد عاب نمو) :م : -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ركو ةطنحرك عاب اذإ اذه ىلع اذكو « دقعلل اححيحصت :ش (هفالخب امهنم سنج لك لعجو عيبلا

 ملعي الو ةضفب ىلحم فيسب ةضفب ىلحملا فيسلا عاب وأ ٠ ريعش يركو ةطنح يركب ريعش
 لاق هبو :ش (زوجي ال : -هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لاقو) :م اندنع عيبلا حصي امهمكح

 م رفزو يعفاشلا نيبو اننيب روكذملا فالخلا يأ :ش (فالحلا اذه ىلعو) :م -هللا همحر-دمحأ

 :ش (امهل) :م اًقالخ اندنع عيبلا حصي :ش (ةطنح يركو ريعش يركب ةطنح ركو ريعش رك عاب اذإ)

 . يعفاشلاو رفزل يأ

 .'. أ لباق هنأل) :م عئابلا فرصت يأ :ش (هفرصت رييغت سنجلا فالخ ىلإ فرصلا يف نأ ) :م

 :ش (نييعتلا ىلع ال عويشلا ىلع ماسقنالا) :م لباقتلا ةيضق نمو يأ :ش (هتيضق نمو « ةلمجلاب

 نإو زوجي ال ربيغتلاو) :م رخآلاةلمج نم ظح نيلدبلا نم دحاو لكلا نوكي نأ وه عويشلا ىنعمو
 . رخآ اًقرصت فرصتلا نوكيو « ىلوألا ريغ ةلباقملا ربتعي هنأل :ش (فرصتلا حيحصت هيف ناك

 كلذ فالخ ىلع ال هدصقو هرشاب يذلا هجولا ىلع لقاعلا فرصت حيحصت بجاولاو

 رخآ فرصت ءاشنإ يهو « سنجلا فالح ىلإ سنجل ا ةلباقم ال ةقلطملا ةلباقملا دصق نإ دقاعلاو

 . لوألا فرصتلا خسفو

 هذه ركذ راوسلا وهو ةدحوملا ءابلابو ماللا نوكسو فاقلا مضب :ش (اًبلق ىرتشا اذإ امك) :م

۳ 
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 اذإ اذكو . بوثلا ىلإ حبرلا فرص نكمأ نإو « زوجيال ةحبارم امهعاب مث ةرشعب ًابوثو ةرشعب
 ال ةئامسمخو فلأب رخآ دبع عم مئابلا نم نمثلا دقن لبق هعاب مث « مهرد فلأب ًادبع ىرتشا

 دبعو هدبع نيب عمج اذإ اذكو « هيلإ فلألا فرصب هحيحصت نكمأ نإو ‹ فلآب ىرتشملا يف زوجي

 عاب اذإ اذكو « هدبع ىلإ هفرصب هحيحصت نكمآ نإو « زوجي ال امهدحأ كتعب : لاقو « هريغ
 مهردلا فرصي الو « نيمهردلا يف دقعلا دسف ضبق ريغ نم اقرتفاو بوثو مهردب ًابوثو اًمهرد

 سنجلا ةلباقم يف امك درفلاب درفلا ةلباقم لمتحت ةقلطملا ةلباقملا نأ انلو . انركذ امل بوشلا ىلإ

 . هفرصتل ًاحيحصت هيلع لمحتف هحيحصتل نيعتم قيرط هنآو سنجل اب

 ينعي :ش (ةرشعب) :م اًبلق ىرتشا اذإ اهتروص « ةروكذملا ةلأسملا عوقو ةحص ىلع ًاليلد ةلأسملا

 مث) :م مهارد ةرشعب مهارد ةرشع ةميق اًبوث يأ :ش (ةرشعب اًبوثو) :م مهراد ةرشع هنزو اراوس

 :ش ( بوفلا ىلإ حبرلا فرص نكمأ نإو زوجي ال) :م اًمهرد نيرشعب ينعي :ش (ةحبارم امهعاب
 دقن لبق هعاب مث مهرد فلأب دبع ىرتشا اذإ) :م اهريظن يأ :ش (اذكو) :م هفرصتل احيحصت ةصاخ

 ءارلا حتفب :ش (ىرتشملا يف) :م دقعلا يأ :ش (زوجي ال ةئامسمخو فلأب رخآ دبع عم عئابلا نم نمثلا

 نکمأ نإو) :م اًضيآ مهدنع زوجي ال اذهو « عاب ام لقأب عاب ام ءارش هنأل مهرد :ش (فلآب) :م

 دبعلا ىلإ يقابلاو ىرتشملا ىلإ يأ :ش (هيلإ فلألا فرصب) :م دقعلا حيحصت يأ :ش (هحيحصت

 . رخالا

 هفرصب هحیحصت نکمأ نإو زوجي ال امهدحآ كتعب : لاقو هریغ دبعو هدبع نیب عمج اذ اذکو) :م

 دسف ضبق ريغ نم اقرتفاو « بوثو مهردب اًبوثو اًمهرد عاب اذإ اذكو) :م اهريظن يأ :ش ( هدبع ىلإ
 فرصي فرصتلا حيحصت نكمأ نإو :ش (بوشلا ىلإ مهردلا فرصي الو « نيمهردلا يف دقعلا

 عويشلا ىلع ماسقنالا ةيضق نمو : هلوق ىلإ هب راشأ :ش (انركذ امل ) :م سنجلا فالح ىلإ سنجل ا

 .نييعتلا ىلع ال

 (درفلاب درفلا ةلباقم لمتحت) :م ةقلطم اهاركذ يتلا ةلباقملا ينعي :ش (ةقلطملا ةلباقملا نأ انلو) :م

 نامهردلا لباقي نأب رخآلا سنجل اب نيسنجلا دحأ لباقي نأ لمتحي ينعي : ةعيرشلا جات لاق :ش

 نيرانيدب نيرانيد عاب نأب :ش (سنجلاب سنجل ا ةلباقم يف امك) :م مهردلاب رانيدلاو « نيرانيدلاب
 ولو « دقعلا زاجل ارانيد امهنم دحاو لك ضبق ول هنأ ىرت الأ « قافتالاب درفلا ةلباقب درفلا نوكي

 ريغو ضوبقملاب الباقم نوكي ذئنيح ضوبقملا نأل « ادساف دقعلا نوكي رخآلاب ًالباقم ناك

 يأ :ش (هحيحصتل نيعتم قيرط) :م لباقتلا ليوأت ىلع درفلا ةلباقم نإو يأ :ش (هنأو) :م ضوبقملا

 فالخ ىلإ ءيش فرص هنم مزليف نينثالاب نانثالاو دحاولاب دحاولا نوكي نأب دقعلا حيحصتل

 ليوأت ىلع درفلاب درفلا ةلباقم ىلع يأ :ش (هفرصتل اًحيحصت هيلع لمحتف) :م دقعلا حصيف هسنج

 . نكمأ ام بجاو هلقعو هتنايد هيضتفت دقاعلا مالك حيحصت ذإ لباقتلا

a: 



 ‹ لكلا ةلباقمب لكلا يف كلملا توبث وهو يلصألا هبجوم یقبپ هنأل ؛ هلص ال هفصو رییغت هیفو

 . هفرصتل احيحصت هبيصن ىلإ فرصني هريغ نيبو هنيب رتشم دبع فصن عاب اذإ امك اذه راصو
 ىلإ هلك حبرلا فرصب بلقلا يف ةيلوت ريصي هنأل ةحبارملا ةلأسم امأ . لئاسملا نم دع ام فالخب

 .يرتشملا ىلإ فلألا ىلع ةدايزلا فرص نكمي هنأل ؛ نيعتم ريغ ةيناثلا ةلأسملا يف قيرطلاو « بولا

 . هدض نيعملاو عيبلل لحمب سيل وهو ركنملا ىلإ عيبلا فيضأ : ةئلاثلا يفو

 وهو دقعلا فصو يآ :ش (هفصو رييغت) :م درفلاب درفلا ةلباقم نم انلق اميف يأ :ش (هيفو) م

 لصأ رييغت نأل مصخ هلاق امك دقعلا لصأ رييغت ال يأ :ش (هلصأ ال) :م عويشلا ةفص نالطب

 . ضبقلا لبق كلملا بجوي حيحصلا دقعلا

 لبق لكلا تبثي الو دقعلا دسفي مصخلا هلاق امك عويشلا قيرط ىلع ماسقناب : انلق ولف

 ىلوأ ناكف « نيرييغتلا نوهأ انلق ام ناكف « دقعلا فصو ةياعرل دقعلا لصأ رييغت مزليف ضبقلا

 ءاقبإلا نم ىقبيو :ش (يلصألا هبجوم يقبي) :م لصألا ال فصولا رييغت نأل يأ :ش (هنأل) :م

 كلملا توبث) :م يلصألا بج وملا يأ :ش (وهو) :م هتفص بصنلاب يلصألاو « هب بوصنم هبجومو
 مهردلا وه يناثلا لكلاو « رانيدلاو نامهردلا وه لوألا لكلا :ش (لكلا ةلباقمب لكلا يف

 . نارانیدلاو

 هريغ نيبو هنيب كرتشم دبع فصن عاب اذإ امك) :ماذه مكح راص يأ :ش (اذه راصو) :م

 عئابلا فصن ىلإ فرصي دقعلا نأ دارأ :ش (هفرصتل اًحيحصت هبيصن ىلإ) :م هعيب يأ :ش (فرصنی

 اذه :ش (ةحبإارملا ةلأسم امأ . لئاسملا نم دع ام فالخب) :م نيبيصنلا نيب عئاشلا فصنلا ىلإ ال

 ةلأسملا نع باوج ةحبارملا ةلأسم فالح : هلوقف ء اهب ةهبتشملا لئاسملا نع باوجلا يف عورش

 تسيل ةحبارملا ةلأسم نأ دارأ « ةيفالخلا ةلأسملا ىلع ةروكذملا ةحبارملا ةلأسمب اهريظنب وهو ىلوألا

 :ش (بوثلا ىلإ هلك حبرلا فرصب بلقلا يف ةيلوت ريصي) :م ةحبارملا دقع نأل يأ :ش (هنأل) :م كلذك

 « مهارد ةرشعب مهارد ةرشع هنزو يذلا بلقلل اعئاب ناك ةصاخ بوثلا ىلإ فرص ول حبرلا نإف

 . هدض لوانتي ال ءيشلاو « ةحبارملا دض ةيلوتلاو ٠ بلقلا يف ةيلوت وهو

 :م دقعلا دسفيف ًالوهجم نمثلا ىقبيف ددعتم هنأل :ش ( نيعتم ريغ ةيناثلا ةلأسملا يف قيرطلاو) :م

 نم لقأ وأ ةئامسمح انفرص ولانأل اذهو :ش ( يرتشملا ىلإ فلألا ىلع ةدايزلا فرص نكي هنأل)

 لبق عاب ام لقب عاب ام ءارش مزلي ال رخآلا دبعلا ىلإ كلذ وحنو ةثالث وأ نيمهرد وأ مهردب كلذ

 فالح ىلإ سنجلا فرص وهو نيعتم حيحصتلا قيرط نإف « هيف نحنام فالخب « نمثلا دقن
 . سنجلا

 اذإ اذكو : هلوق وهو :ش (ركنملا ىلإ عيبلا فيضأ) :م ةثلاثلا ةلأسملا يفو يأ :ش (ةثلاثلا يفو) :م

 ركنملا يأ :ش (هدض نيعملاو) :م هتلاهجل ركنملا يأ :ش (عيبلل لحمب سيل وهو) :م ادبع ىرتشا
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 نمو : لاق . ءادتبالا يف انمالكو « ءاقبلا ةلاح يف داسفلاو احيحص دقعلا دقعنا : ةريخألا يفو

 نأل ؛ مهردب رانيدلاو اهلثم ةرشعلا نوكيو عيبلا زاج رانيدو مهارد ةرشعب ًامهرد رشع دحأ عاب
 ء رانيدلاب مهردلا يقبف « كلذ هب دارأ هنأ رهاظلاف « انيور ام ىلع لثامتلا مهاردلا يف عيبلا طرش

 لقأ امهدحأو « بهذب ابهذ وأ « ةضفب ةضف اعيابت ولو . امهيف يواستلا ربتعي الو « ناسنج امهو
 عمف غلبت مل نإو « ةيهارك ريغ نم عيبلا زاج ةضفلا يقاب هتميق غلبي رخآ ءيش امهلقأ عمو

 ‹ ةيهاركلا
 ا

 قتعي ةفينح يبأ دنع نإف « رح يرامح وأ يدبع ةلأسم هيلع لكشيو ‹ هدض لوانتي ال ءيشلاو

 . ةفرعملا ركنملا ةراعتسال دبعلا

 بوثو مهردب بوث وأ اًمهرد عاب اذإام يهو ةريخألا ةلأسملا يف ىأ :ش (ةريخألا يفو) م
 :م هفالخب وأ سنجل اب ًالباقم سنجل ا ناك ءاوس :ش ( اًحيحص دقعلا دقعنا) :م ضبق ريغ نم اقرتفاو
 انمالكو) :م ضبق ريغ نم قارتفالاب ءاقبلا ةلاح يف عقو داسفلا ينعي :ش (ءاقبلا ةلاح يف داسفلاو)
 فالخ ىلإ سنجلا فرص نودب ءادتبا هيف دقعلا حصي ال هيف نحن يذلا ينعي :ش (ءادتبالا يف

 . اقرتفاف سنجل ا

 رانيدو مهارد ةرشعب اًمهرد رشع دحأ عاب نمو) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 :ش (انيور ام ىلع لثامتلا مهاردلا يف عيبلا طرش نأل ؛ مهردب رانيدلاو اهلثمب ةرشعلا نوكيو « عيبلا زاج
 يقبف) :م لثامتلا يأ :ش (كلذ) :م عيبلاب يأ :ش ( هب دارأ هنأ رهاظلاف) :م روهشملا ثيدحلا نم
 ىلع انزوج امنإو « نيسنجلا فالتخال :ش (امهيف يواستلا ربتعي الو ناسنج امهو رانيدلاب مهردلا

 ريخب زاج اهسنجب اهعيب زاج نيع لك نألو « حالصلا ىلع نيملسملارومأل المح هجولا اذه
 . بایثلاک اهسنج

 ريغصلا عماجلا» يف ةروكذم تسيلو اًعيرفت ةلأسملا هذه ركذ :ش (ةضقب ةضف اعيابت ولو) :م
 لقأ عم نأ لاحلاو يأ :ش (رخآ ءيش امهلقأ عمو لقأ امهدحأو بهذب ابهذ وأ) :م يرودقلا يف الو
 ةضفلا يقاب) :م ئىشلا كلذ ةميق يأ :ش (هتمیق غلبی) :م هسنج فالخ نم رخآ ءيش امهنم نينزولا
 . ةيهاركلا عم زوجي يأ :ش (ةيهاركلا عمف غلبي مل نإو « ةيهارك ريغ نم عيبلا زاج

 اذإ هنأ -هللا همحر- دمحم نع يور :لاقف فالخلا ىلع «حاضيإلا» يف ةلأسملا هذه ركذو
 سولف هيف لضف ال يذلا بناجلا يفو نزولا ثيح نم لضف امهدحأ يفو مهاردلاب مهاردلا عاب
 فيك : هل لیق هنأ - هللا همحر- دمحم نع يور یتح ههرکأ ينکلو مکحلا يف زئاج وه : لاق

 . لبجلا لثم :لاق « كبلق يف كلذ دجت

 سنجاب سنجل ا لعجي نأب هحيحصت نكمأ هنأل هب سأب ال : - هللا همحر- ةفينح وبأ لاقو

a] 



 نوكيف ضوع امهلباقي ال ةدايزلا ذإ « ابرلا ققحتل عيبلا زوجي ال بارتلاك ةميق هل نكي مل نإو
 عفدو مهارد ةرشعب ًارانيد ةرشعلا هيلع يذلا هعابف ‹ مهارد ةرشع رخآ ىلع هل ناك نمو . ابر

 هنأ ههجوو . ةقلطم ةرشعب عاب اذإ ةلأسملا ىنعسمو . زئاج وهف ةرشعلاب ةرشعلا اصاقتو رانيدلا

 عقيالف ةفصلا هذهب سيل نيدلاو « انركذال ضبقلاب هنييعت هيلع بجي نمث دقعلا اذهب بجي
 ‹ نيدلا ىلإ ةفاضإلاو لوألا خسف كلذ نمضت اصاقت اذإف « ةسناجملا مدعل عيبلا سفنب ةصاقملاب

 . سولفلا ءازإب ةدايزلاو

 :م هوحنو :ش (بارتلاك) :م ةميق رخلا ءيشلل نكي مل نإو يأ :ش (ةميق هل نكي مل نإو) :م

 مهارد ةرشع رخآ ىلع هل ناك نمو . ابر نوكيف ضوع اهلباقي ال ةدايزلا ذإ « ابرلا ققحتل عيبلا زوجي ال)
 هذه :ش (زئاج وهف ةرشعلاب ةرشعلا اصاقتو رانيدلا عفدو مهارد ةرشعب اًرانيد ةرشعلا هيلع يذلا هعابف

 وأ هيلع يتلا ةرشعلاب رانيدلا عاب نإ امأ : نيهجو ىلع ةلأسملا هذهو « ريغصلا عماجلا لئاسم نم

 الب زئاج :لوألاف . ةرشعلاب اًصاصق رانيدلا نمث لعجو رانيدلا ضبقو ةقلطم ةرشعب هعاب

 - دمحأو يعفاشلاو رفز لوق وهو زوجي ال نأ سايقلاو « اًتاسحتسا زئاج : يناشلاو فالخ

 .هللا مهمحر

 اذإ) :م ةروكذملا ةلأسملا ىنعم يأ -هللا همحر- فنصلملا مالك نم اذه :ش (ةلأسملا ىنعمو) :م

 يتلا ةرشعلا ىلإ دقعلا فاضأ ول هنأل « هيلع يتلا ةرشعلاب هديقي مل ينعي :ش (ةقلطم ةرشعب عاب

 ال - هللا همحر- رفز دنعو « اًناسحتسا اندنع زوجي ةقلطملا يفو « فالخ الب عيبلا زوجي هيلع

 فرصلا لدبب ذخأ ول امك زوجي الف فرصلا لدبب لادبتسا اذه نأ سايقلا هجو « اًسايق زوجي

 وه يذلا زاوجلا هجو يأ :ش (ههجوو) :م هلوقب ناسحتسالا هجو ىلإ راشأ « اًرانيد وأ اًضرع

 هب بجو قلطأ امل دقعلا نأل :ش (ضبقلاب هنييعت هيلع بجي نمث دقعلا اذهب بجي هنأ) :م ناسحتسا

 ىلإ ةراشإ :ش (ةفصلا هذهب سيل نيدلاو « انركذ امل ) :م ابرلا مزلي اليك ضبقلاب هنييعت بجي نمت
 ال نيدلا نأل :ش ( عيبلا سفنب ةصاقملاب عقي الف) :م قارتفالا لبق نيضوعلا ضبق نم دب الو : هلوق

 . نيدلاو نيعلا نم :ش (ةسناجملا مدحل) :م اًصاصق نكي ملف كلذل ءافو حلصي

 يأ :ش (لوألا خسف كلذ نمضت) :م هنأل اندنع كلذ زاج يضارتلاب ينعي :ش (اصاقت اذإف) :م

 نمضتو يأ :ش (ةفاضإلاو) :م ةقلطم ةرشعب رانيدلا عيب وهو قلطملا فرصلا وهو لوألا فرصلا

 هنأك راصف « نيد يه يتلا ةرشعلاب رانيدلا عيب وهو :ش (نيدلا ىلإ) :م دقعلا ةفاضإ اًضيأ كلذ

 ةصاقملا ىلع امهقافتا دنع ينعي رخآلا لبقو يلع كل يتلا ةرشعلاب كنم رانيدلا اذه تيرتشا : لاق

 هذه حيحصت ادصق امهنأل نيدلا كلذ ىلإ اًقاضم دقعلا اددج مث لوألا اخسف امهنأك لعجي

 يف ناك نإو « انهاه ةصاقملا ىلعامهيضارت اطرش اذهلو « اذه ىوس هل قيرط الو ةصاقللا

°۷ 



 دقعلا سفنب ةصاقملا عقت نيدلا ىلإ ةفاضإلا يفو . فرصلا لدبب الادبتسا نوكي كلذ الول ذإ

 . ةئامسمخو فلأب مث فلأب اعيابت اذإ امك « ءاضنقالا قيرطب تبشي دق خسفلاو . هنيبن ام ىلع

 اذهو ‹ ءاضتقالاب لوقي ال هنأل هيف انفلاخي -هللا همحر -رفزو

 فرص ىلإ دقعلا ليوحت الول ينعي :ش ( كلذ الول ذإ) :م يضارتلا نودب ةصاقملا عقت نويدلا رئاس

 وهو ضبقلا لبق :ش (فرصلا لدبب الادبتسا نوكي) :م نيد يه يتلا ةرشعلاب رانيدلا عيب وهو رخآ

 ردقم لاؤس نع باوج ةقيقحلا يف اذه :ش (دقعلا سفنب ةصاقملا عقت نيدلا ىلإ ةفاضإلا يفو) :م

 فرصلا دقع لطب اذإف « اًمئاق فرصلا لدب بوجو ناك اذإ حصت اغنإ ةصاقملا : لاقي نأ وهو

 تباثلا ةرشعلا مايق يضتقملا نأل « ةصاقملا وهو يضتقملا لطب يضتقملا خسفلا تبث اذإف  ىضتقملا

 . خسفلاب تاف دقو دقعلاب

 عقت هيلع يتلا ةرشعلا يأ نيدلا ىلإ ءادتبا دقعلا ةفاضإب يأ ةفاضإ : لاقي نأ باوجلا ريرحتو

 ددج انه اهو « ديدج دقع ددجتي مل اذإ لوألا خسف دنع ةصاقملا لطبت امنإو « دقعلا سفنب ةصاقملا

 . ثلاثلا قح يف عيب ةلاقإلا نأل « ضبقلا طرتشي نأ يغبني انمض فرصلا خسف ول :ليق نإف

 لب ةلاقإللا هذه لثمل عيبلا مكح تبثي ال نأ زاجف ةصاقملا نمض يف انه اه ةلاقإلا تراص :انلق

 كلذ ىفكف : هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هنيبن ام ىلع) :م ادصق ةلاقإلا تناك اذإ عيبلا مكح تبثي

 . هيف رطخ ال طقسي نيد هنأل زاوجلل فاك نيدلا ىلإ ةفاضإإلا يأ زاوجلل

 خسف ول دقعلا نإ : لاقيامع اًضيأ باوج اذه :ش (ءاضتقالا قيرطب تبثي دق خسفلاو) :م

 ريرقتو .فرصلا مكح ةلاقإال نأل « ةلاقإلا مكحب عئابلا ىلع رانيدلا ضبق بجو ةصاقملل

 اذه دعب تبثي ال نأ زاجف « ءاضتقالا قيرطب ةصاقملا نمض يف تبثي ينمض خسفلا نأ : باوجلا

 مث يآ :ش (ةئامسمخو فلأب مث) :م مهرد فلأب ادقع ينعي :ش (فلأب اعيابت اذإ امك) :م عيبلا مكح

 . يناثلا توبثب ةرورض خسفني لوألا دقعلا نإف « اعيابت

 نأل يأ :ش (هنأل) :م روكذملا مكحلا نم انركذ اميف يأ :ش (هيف انفلاخي -هللا همحر- رفزو) :م

 . مهرد فلأب ينعأ كدبع قتعأ : هلوق يف فلاخ امك هيف انفلاخو :ش (ءاضتقالاب لوقي ال) :م رفز

 . ءاضتقالا قيرطب هيف هدنع تبشثي كلملا نإف كتيرش نإ : لاق نأب ءارشلا هيلع لكشي :ليق نإف

 نم انركذ ام يأ :ش (اذهو) :م ةلالدلا قيرطب تبشي لب ءاضتقالا قيرطب تبثي هنأ ملسن ال : انلق

۸ 



 لوألا خاسفنا هنمضتل نيتياورلا حصأ يف كلذكف اقحال ناك نإف « ًاقباس نيدلا ناك اذإ

 حيحص مهرد عيب زوجيو : لاق . زاوجلل كلذ ىفكف دقعلا ليوحت تقو مئاق نيد ىلإ ةفاضإلاو

 راجتلا ‹ هذخأيو لاملا تيب هدري ام ةلغلاو « ةلغ مهردو نيحيحص نيمهردب نيتلغ نيمهردو

 . ةدوجلا رابتعا طوقس نم فرع امو نزولا يف ةاواسملا قيقحت ههجوو

 :ش (ناك نإف) :م دقعلا ىلع يأ :ش (اًقباس نيدلا ناك اذإ) :م نيدلا ىلإ ةفاضإللاو خسفلاو صاقتلا

 رانيدلا يرتشم نإ مث < رانيدلا ضبقو مهارد ةرشعب ارانيد ىرتشا نأب :ش (اًقحال) :م نيدلا يأ

 يف) :م ةصاقملا عقت :ش (كلذكف) :م اصاقتي نأ ادارأ مث مهارد ةرشعب رانيدلا عئاب نم اوٹ عاب

 «مالسإلارخفاهراتحخا يتلا يهو « ناميلس صفح يبأ ةياور يهو :ش (نيتياورلا حصأ

 .هللا همحر-فنصملاو

 ‹« ناخ يضاقو ةمئألا سمش اهراتخا يتلا يهو ةصاقملا عقت ال : صفح يبأ ةياور يفو

 -امهنع هللا يضر- رمع نبا ثيدحل ؛ قباس نيد يف ةصاقملا زوج يب يبنلاو قحال نيدلا نأل

 اهناكم ذخآو مهاردلاب ةكم ىلإ عيقبلاب ًالبإ يركأ ينإ» : ل هللا لوسرل لاق هنأ يور هنإف
 . « لمع امكنيب سيلو امتقرتفا اذإ كلذب سأب ال» ةي لاقف « سكعلاب لاق وأ ريناند

 يأ :ش (لوألا خاسفنا هنمضتل) :م هلوقب حصألا هجو ىلإ - هللا همحر- فنصملا راشأو

 امهنأك راص اصاقت ال امهنأل « رخآ فرص ءاش نإو لوألا فرصلا خاسفنا صصاقتلا نمضتل

 يأ :ش (ةفاضإلاو) :م : هلوق ىنعم وهو « ةصاقملا ىلع اًقباس نيدلا ناكف « اديدج رخآ ادقع اددج

 ذئنيح نيدلا نوكيف :ش (دقعلا ليوحت تقو) :م تباث يأ :ش (مئاق نيد ىلإ) :م فرصلا دقع ةفاضإ

 نيد هنأل ءزاوجلل ناك نيدلا ىلإ ةفاضإلا يأ :ش (زاوجلل كلذ ىفكف) :م ةصاقملا ىلع اًقباس

 . هيف رطخال طقسي

 نيتلغ نيمهردو حيحص مهرد عيب زوجيو) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ةلخلا : «برغملا» يف لاق « ماللا ديدشتو ةمجعملا نيغلا حتفب :ش (ةلغ مهردو نيحيحص نيمهردب

 يبأ نع اذكه يزرطملا هلقنو . ةتح وأ جوسط وأ طاريق اهنم ةعطقلا يف يتلا ةعطقملا مهاردلا نم

 . ةرسكنم يأ ةلغ مهارد : يشاوحلا ضعب يفو . هتلاسر يف فسوي

 لاقو « ناخ يأ لغأو لغ لاقي « ةنايخلا ىهو لولغلا نم ةلغلا «ءاهقفلا داز ١ ىفو

 ال ًعطق ا هنوكل لالا تيب اهدري يأ :ش (راجتلا هذخأيو لالا تيب هدري ام ةلغلاو) :م : فنصلا
 . عيبلااذه زوجي ال -هللا همحر- يعفاشلا دنعو . اهتفايزل

 يه ةاواسملا نأل :ش (نزولا يف ةاواسملا قتيقحت) :م عیبلااذه زاوج هجو يآ :ش (ههجوو) :م

 فطعاذه :ش (ةدوجلا رابتعا طوقس نم فرع امو) :مًالصأ عنام الف تدجو اذإف « زاوجلا طرش

۹ 



 بهذلا ريناندلا ىلع بلاغلا ناك اذإو ‹ ةضف يهف ةضفلا مهاردلا ىلع بلاغلا ناك اذإو : لاق
 الو اهب ةصلاخلا عيب زوجي ال ىتح دايجلا يف ربتعي ام لضافتلا ميرحت نم امهيف ربتعيو « بهذ يهف

 ال دوقنلا نأل ؛ انزوالإ اهب ضارقتسالا زوجي ال اذكو « نزولا يف ًايواستم الإ ضعبب اهضعب عيب
 ءيدرلا يف امك ًايقلخ شغلا نوكي دقو . شغلا عم الإ عبطنت ال اهنأل ةداع شغ ليلق نع ولخت
 مکح يف اسيلف شغلا امهيلع بلاغلا ناك نإو . ءاوس ءيدرلاو ديجلاو ةءادرلاب ليلقلا قحليف هنم

 ‹ بلاغللًارابتعا ريناندلاو مهاردلا

 . ءاوس اهئيدرو اهديج : مالسلا هيلع هلوقب ةاواسملا قيقحت : هلوق ىلع

 :ش (ةضفلا مهرادلا ىلع بلاغلا ناك اذإو) :م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 ولخت ال دوقنلا نأ لصألا مهاردلا مكح اهمكح يأ :ش (ةضف يهف) :م ناک ربخ هنّأل بضنلاب
 هنودب اهنإف عابطنالل طلخي ام يناثلاو ٠ ءيدرلا يف امك لوألاف « ةداع وأ ةقلخ شغ ليلق نع

 ناك اذإو) :م كلهتسملاك بلاغلا ةلباقم يف بولغملا نأل « بلاغلا ربتعي كلذك ناك اذإف ٠ تتفتت

 ىلعو « اهيف ربتعيو خسنلا ضعب يفو :ش (امهيف ربتعيو « بهذ يهف بسهذلا ريناندلا ىلع بلاغلا
 ال ىتح ءدايجلا يف ربتعي ام لضافتلا ميرحت نم) :م ريناندلاو مهاردلا ىلإ عجري ريمضلا نيريدقتلا
 . :ش (نزولا يف ايواستم الإ ضعبب اهضعب عيب الو) :م ةشوشغم اب يأ :ش (اهب ةصلاخلا عيب زوجي

 اهضعب ةشوشغملا مهاردلاب اهنم ةصلاحلا عيب زوجي ال : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو
 اذك « نيهجولا رهظأ يف ةعلس اهب يرتشي نأ زوجيو < ةرقنلا وأ اًبلاغ شغلا ناك ءاوس ضعبب
 . «ةيلحجلا» ىف

 - يكاكلا لاقو . نزولا يف ايواستم الإ يأ :ش (اتزو الإ اهب ضارقتسالا زوجي ال اذكو) :م
 اهنأل « ةداع شغ ليلق نع ولخت ال دوقنلا نأل) :م سولفلا يف امك اددع ال يأ اًتزو الإ : -هللا همحر
 اهضعب عمتجي الو تتفتت شغلا ضعب نودب اهنأ نآلا انركذ دق انأل :ش (شغلا عم الإ عبطنت ال

 يأ :ش (هنم ءيدرلا يف امك) :م كلذو ةقلخلا ثيح نم يأ :ش (اًيقلخ شغلا نوکی دقو) :م ضعبب

 شغلا نم ليلقلا تحلي ىأ :ش (ةءادرلاب ليلقلا قحليف) :م ةضفلاو بهذلا نم دحاو لك نم
 شغلا بلاغك فرصلا يفو ضارقتسالاو عيابتلا يف ةضفلا بلاغك يواستملاو ةيرطفلا ةءادرلاب

 . صنلاب :ش ( ءاوس ءيدرلاو ديجلاو) :م

 اًضيأ اذه :ش (بلاغلل رابتعا ريناندلاو مهاردلا مكح يف اسيلف شغلا امهيلع بلاغلا ناك نإف) :م
 تناك اذإ هب دارملا : عطقألا لاقو . فنصملا مالك نم بلاغلل ارابتعا هلوق نأ ريغ « يرودقلا ظفل
 نم صلختت تناك اذإ امأف « اهب رابتعا الف ةكلهتسم تراص اهنأل شغلا نم صلختت ال ةضفلا

 « ةضفب ةضفو ساحنب ساحن عيبك يهف ةصلاخ ةضفب تعيب اذإف « ةكلهتسم تسيلف شغلا
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 اهسنجب تعيب نإو . فيسلا ةيلح يف اهانركذ يتلا هوجولا ىلع وهف ةصلاخ ةضف اهب ىرتشا نإف

 هنكلو ‹ رفصو ةضف نيئيش مكح يف يهو « سنجلا فالخ ىلإ سنجلل افرص زاج ًالضافتم

 ةضفلا يف ضبقلا طرش اذإو نيبناجلا نم ةضفقلا دوجول سلجملا يف ضبقلا طرتشي ىتح فرص

 اوتفي مل - ىلاعت هللا مهمحر- انخياشمو لاق .ررضب الإ هنع زيمتي ال هنأل ؛ رفصلا يف طرتشي

 باب حتفني هيف لضافتلا حيبآ ولف « انرايد يف لاومألا زعأ اهنأل ةفراطغلاو يلادعلا يف كلذ زاوجب

 .ابرلا

 هوجولا ىلع وهف ةصلاخ ةضف) :م ةشوشخملاب يآ :ش ( اهب ىرتشا نإف) :م رابتعالا اذه ىلع زوجيف
 مهاردلا يف يتلا ةضفلا كلت لثم ةصلاخلا ةضفلا تناك نإ ينعي :ش ( فيسلا ةيلح يف اهانركذ يتلا

 مهرادلا يأ :ش ( تعيب نإو) :م حصي رثكأ تناك نإو . حصي ال يردي ال وأ « لقأ وأ ةشوشخملا

 ( زاج) :م ًالضافتم ًاعيب يأ :ش (ًالضافتم) :م ةشوشغملا مهاردلاب يأ :ش ( اهسنجب) :م ةشوشغملا

 نع ًازرحت :ش (سنجلا فالخ ىلإ سنجلل) :م فرصلا ثيح نم يأ :ش (افرص) :م عيبلا يأ :ش

 ةضف نيئيش مكح يف) :م ةشوشغملا مهاردلاب تعيب يتلا ةشوشغملا مهاردلا يأ :ش ( يهو) :م ابرلا

 ةشوشغملا مهاردلا عيب كلذكف زوجي ًالضافتم سكعلا وأ رفصلاب ةضفلا عيبو:ش ( رفصو

 « لاكشإ باوج اذه :ش (فرص هنكلو) :م سنجلا فالخ ىلإ سنجلا فرص قيرطب ةشوشخملاب
 فالحخ ىلإ سنجلا فرص ا هنأل « ةروصلا هذه ىف ضبقلا طرتشي ال نأ ىغبني : لاقي نأ وهو

 هنكلو :هلوقب باجأف . ضباقتلا طرتشي فيكف ءًافرص قبي مل رفصلا ىلإ ةضفلا يأ ‹ سنجل ا

 ( نيبناحلا نم ةضفلا دوجول سلجما يف ضبقلا طرتشي ىتح) :م فرص عيبلا اذه نأ هريرقت ٠ فرص

 ةضفلا يف ضبقلا طرش اذإو) :م عويشلا ةقلطملا ةلباقملا يف لصألا نأل « نمثلا بناج نم يأ :ش

 ناك هسنج فالخ ىلإ سنجلا فرص نأل :ش ( ررضب الإ هنع زيمتي ال هنأل ؛ رفصلا يف طرتشي

 . هيف ضبقلا طرتشيف « فرص دقع دقعلا نوكي هءارو اميف فرصتلا حيحصت ةرورضل

 ىعدف رهنلا ءارو ام ءاملع هب ديري :ش ( انخياشمو) :م :هللا همحر فنصملا يأ :ش ( لاق) :م

 ( يلادعلا يف) :م لضافتلا زاوجب يأ :ش ( كلذ زاوجب اوتفي مل « ىلاعت هللا مهمحر) :م هلوقب مهل

 ىلإ ةبوسنملا مهاردلا يأ « ةروسكملا ماللابو ةلمهملا لادلا فيفختو ةلمهملا نيعلا حتفب :ش

 يهو ةيفرطخلا مهاردلا يأ ( ةفراطغلاو) شغ هيف مهرد هيلإ بسن كلم مسا هنأكو يلادعلا

 فورحلا رخآ ءايلا اهدعب ءارلا رسكو ءاطلا نوكسو ةمجعملا نيغلا رسكب فيرطغ ىلإ ةبوسنملا
 لاخ وه ليقو . ديشرلا نوراه مايأ ناسارخ ريمأ يدنكلا ءاطع نبا وهو ءاف هرخآ يفو « ةنكاسلا

 ىراخب يف يأ :ش ( انرايد يف لاومألا زعأ) :م ةفراطخلاو يلادعلا نأل يأ :ش ( اهنأل) :م ديشرلا

 ( ابرلا باب حتفني) :م ةفراطخلاو يلادعلا نم روكذملا يف يأ :ش ( هيف لضافتلا حيبأ ولف) :م دنقرمسو

 . كلذ ىلع سايقلاب ةضفلاو بهذلا ىلإ نوجردنيو :ش

11 



 «دعلابف دعلاب جورت تناك نإو ءنزولاب امهيف ضارقتسالاو عيابتلاف نزولاب جورت تناك نإ مث

 مث . صن امهيف نكي مل اذإ امهيف داتعملا وه ربتعملا نأل ؛ امهنم دحاو لكبف امهب جورت تناك نإو
 نيعتت ةعلس يهف جورت ال تناك اذإو . نييعتلاب نيعتت الف ًانامثأ نوكت جورت تماد ام يه

 لب « اهنيعب دقعلا قلعتي ال فويزلاك يهف ضعبلا نود ضعبلا اهلبقتي تناك اذإو «نييعتلاب

 ملعي ال ناك نإ . دايحلا نم اهسنجبو « هنم اضرلا ققحتل اهلاحب ملعي عئابلا ناك نإ ًافويز اهسنجب
 يبأ دنع عيبلا لطب اهب ةلماعملا سانلا كرتو تدسكف ةعلس اهب ىرتشا اذإو . هنم اضرلا مدعل

 . هللا همحر- ةفينح

 :م كلذك يتلا ريناندلاو اهيلع شغلا بلغ يتلا ريناندلاو مهاردلا يأ :ش ( تناك نإ مث) :م

 امهيلع شغلا بلغ يتلا ريناندلاو مهاردلا يف يأ :ش ( امهيف ضارقتسالاو عيابتلاف نزولاب جورت)
 :ش ( امھب جورت تناک نإو ) :م ددعلاب ناربتعی يأ :ش ( دعلابف دعلاب جورت تناک نإو « نزولاب ) :م

 امهيف داتعملا وه ربتعملا نأل) :م امهنم دحاو لكب ربتعيف يأ ( امهنم دحاو لکبف ) دعلابو نزولاب يأ

 ىلع لدي ريسفتلا اذهف « امهيلع ًاصوصنم نكي مل ثيح : لمكألا لاق :ش ( صن امهيف نكي ملاذإ

 اذإ خسنلا بلاغ نكلو لاذلا دعب فلألا نودب نكي مل ذإ لب « اذكه سيل نكي ملاذإ : هلوق نأ

 . لمكألا عم باوصلا نأ يل رهظي يذلاو « لاذلا دعب فلألاب

 اهلبقيف :ش ( جورت تمادام) :مةشوشخغملا ريناندلاو ةشوشغملا مهاردلا يأ :ش ( يه مث) :م

 نإف :ش ( نييعتلاب نيعتت الف ) :م نامثألا مكح اهمكح نوكي ينعي :ش ( ًانامثأ نوكت) :م سانلا

 . اهلثم هيلع بجيو امهنيب دقعلا لطبي ال ميلستلا لبق تكله

 :ش (نييعتلاب نيعتت) :م ةعلسلا مكح اهمكح يأ :ش (ةعلس يهف جورت ال تناك اذإو) :م

 يهف ضعبلا نود) :م سانلا ضعب يأ :ش (ضعبلا اهلبقتي تناك اذإو) :م ةقوتسلاو صاصرلاك

 :ش (اهلاحب ملعي عئابلا ناك نإ اًقويز) :م اهنوك لاح :ش (اهسنجب لب اهنيعب دقعلا قلعتي ال فويزلاك

 :ش (اهسنجبو) :م عئابلا نم يأ :ش (هنم اضرلا ققحتل) :م ةشوشغملا ريناندلاو مهاردلا لاحب يأ

 . فويزلاب يأ :ش ( هنم اضرلا مدعل ملعي ال ناك نإ دايحلا نم) :م اهسنجب دقعلا قلعتيو يأ

 سانلا كرتو تدسكف ةعلس) :م بلاغاهشغ يتلا مهاردلاب يأ :ش (اهب ىرتشا اذإو) :م

 ال اهنأ عويبلا يف روكذم داسكلا ريسفتو :ش ( -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع عيبلا لطب اهب ةلماعملا

 يف عيبلا داسفل يفكي دلب يف داسكلا امهدنع امأ « دمحم لوق ىلع اذه « نادلبلا عيمج يف جورت

 . ةدلبلا كلت

 يف جوريو ةدلبلا هذه يف جوري ال ناك اذإ امأف « نمثالب عيبلا ىقبيو اكلاه ريصي ذئنيح هنأل
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 رخآ اهتميق : -هللا همحر- دمحم لاقو . عيبلا موي اهتميق :- هيلع هللا ةمحر- فسوي وبأ لاقو

 « داسفلا بجوي ال هنآو داسكلاب ميلستلا رذعت هنآ الإ حص دق دقعلا نأ امهل . اهب سانلا لماعت ام

 تقو فسوي يبأ دنع نكلو « ةميقلا تبجو دقعلا يقب اذإو . عطقناف بطرلاب ىرتشا اذإ امك

 نأ ةفينح يبألو . ةميقلا ىلإ لاقتنالا ناوأ هنأل عاطقنالا موي دمحم دنعو . هب نومضم هنأل عيبلا

 حالطصالاب ةينمثلا نأل داسكلاب كلهي نمثلا

 لثم طعأ : لاق ءاش نإ رايخلا عئابلل ناكف « بييعت هنكلو كلهي مل هنأل « عيبلا دسفي ال اهريغ

 . ريناند كلذ ةميق ذخأ ءاش نإو ‹ دقعلا هيلع عقو يذلا دقنلا

 لاقو ):م ةنومضم تناك اهنأل :ش (عيبلا موي اهنميق : - هيلع هللا ةمحر- فسوي وبأ لاقو) :م

 لطبي ال عيبلاو ةشوشخغملا مهاردلاب يأ :ش (اهب سانلا لماعت ام رخآ اهتميق -هللا همحر- دمحم

 . امهدنع

 كلذ بجي -هللا همحر- ىعفاشلا دنع نكلو -هللا امهمحر- دمحأو ىعفاشلا دنع اذكو

 . هنيعتل هخسف ءاش نإو « كلذب عيبلا زاجأ ءاش نإ عئابلا ريخي هجو يف هدنع لام هنأل دساكلا
 . ةميقلاب ديدحلا دقنلا بجي دمحأ دنعو

 يأ : يكاكلا لاقو :ش (حص دق دقعلا نأ) :م دمحمو فسوي يبأل يأ :ش (امهل) :م

 رذعت نأشلا نأل يأ :ش ( داسكلاب ميلستلا رذعت هنأ ًالإ ) :م لالاب لاملا ةلدابم دوجول عامجإلاب

 ‹ نمثلل هنأل يف ريمضلا نوكي نأ زوجيو ةينمثلا مادعنال داسكلاب ةشوشغملا يهو نمثلا ميلست

 .داسكلاب هميلست رذعت نمثلا نأل يأ

 ةضراع ةفص هنأل :ش (داسفلا بجوي ال) :م داسكلا وأ ميلستلا رذعت نإو يأ :ش (هنآو) م

 ايش لجر ىرتشا اذإ امك اذه ريظن يأ :ش ( ىرتشا اذإ امك) :م جاورلاب ةعاسف ةعاس لاوزلل ةلباق

 الو ةميقلا بجيو « قافتالاب عيبلا لطبي ال قاوسألا يف دجوي ال نأب :ش (عطقناف بطرلاب) :م

 يبأ دنع نكل ةميقلا تبجو دقعلا يقب اذإو) :ماذه اذكف ةيناشلا ةنسلا يف بطرلا نامز ىلإ رظتني

 هتميق ربتعي بوصخملاك ناكف عيبلاب نومضم نمثلا نأل يأ :ش (هب نومضم هنأل عيبلا تقو فسوي

 موي مهاردلا ةميق هيلعو «ةريخذلا» يف ركذ هنإف « ىوتفلا هيلعو « هيف نومضم هنأل « بصغخلا موي

 . ىوتفلا هيلعو رخآلا فسوي يبأ لوق يف عيبلا عقو

 :ش (ةميقلا ىلإ لاقتنالا ناوأ) :م عاطقنالا موي نأل يأ :ش (هنأل عاطقنالا موي دمحم دنعو) :م

 . عاطقنالا موي ربتعيف عاطقنالاب ةميقلا ىلإ لاقتنالاو دقعلا هب دقعنا ام در دقعلا بجوي ينعي

 .سانلل اًقفر یتفی -هللا همحر- دمحم لوقبو «قئاقحل او (ةمتتلا»و« طيحملا»يفو

 يتلا مهاردلا ةينمث يأ :ش (حالطصالاب ةينمثلا نأل داسكلاب كلهي نمثلا نأ ةفينح يبألو) :م
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 ناك نإ هتميقو « ًامئاق ناك نإ عيبملا در بجي عيبلا لطب اذإو . لطبيف نمث الب أعيب یقبیف يقب امو
 زاج ةقفان تناك نإف « مولعم لام هنأل سولفلاب عيبلا زوجيو : لاق . دسافلا عيبلا يف امك « اكلاه
 اینیعی یتح اهب عيبلا زجي مل ةدساك تناك نإو . حالطصالاب نامثأ اهنأل نيعت مل نإو اهب عيبلا
 ةفينح يبأ دنع عيبلا لطب تدسك مث ةقفانلا سولفلاب عاب اذإو . اهنييعت نم دب الف علس اهنأل

 . امل ًافالخ

 امو) :م حالطصالا لطب اهب ةلماعملا سانلا كرت اذإف < « حالطصالاب اتمث تلعج اغنإ ٠ بلاغ اهشغ
 در بجي عيبلا لطب اذإو « لطبيف نمث الب اعيب) : :م دقعلا يأ :ش (یقبیف) :م حالطصالا يأ :ش ( يقب

 اهنيع لوانت دقعلا : لاقي ال :ش (اكلاه ناك نِإ) :م هتميق بجت يأ :ش (هتميقو « اًمئاق ناک نإ عيبملا
 تماد ام اهنأل ةينمثلا ةفصب اهلوانت دقعلا نإ: لوقن انأل « ميلستلا رودقم وهو داسكلاب قاب وهو
 سولفلا يف ةينمشلا ةفصو ةيلاملا ةفص اهنم مدعني داسكلابو ‹ ةمذلا يف اتيد تبشت يهف ةجئار
 عيبملا كالهب ةيلاملا تمدعنا ولو . .نايعألا يف ةيلالا ةفصك اهشغ بلغ يتلا ةشوشخملا مهاردلاو
 .اذهاذكف « عيبلا دسف ريصعلا رمختب وأ ضبقلا لبق

 نكي ملف اًبلاغ يناثلا ماعلا يف لوصولا وجرم بطرلا نأ بطرلاب عيبلا نع باوجلا امأو
 ىجري ال داسكلا دعب ةشوشغملا مهاردلا يفو < ًالصأ نما لطب ملف هجو لک نم اکلاه اذه
 :م هنع لقتني املف ‹ هلصأ عجر اذإ ءيشلا يف يلصأ داسكلا نل « لاحلا يف اهنمث ىلإ لوصولا
 ناك نإ عئابلا ىلع هيف عيبملا در يرتشملا ىلع بجي هنآ هيف مكحلا نإف : :ش (دسافلا عيبلا يف امك)

 . ضبقلا موی هتمیق در هيلع بجی اًکلاه ناک نإو « اًمئاق

 م عامجإلاباذه :ش (مولعم لام هنأل سولفلاب عيبلا زوجيو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 نامثأ اهنأل) :م سولفلا :ش (نيعت مل نإو اهب عيبلا زاج) :م ةجئار يأ :ش (ةقفان تناك نإف)

 نوكيو امهنايعأ ناعيابتملا طرش نإو « ريناندلاو مهاردلاك عيبلا يف نيعتي الف :ش (حالطصالاب

 اهملسي نأ امهنم دحاو لک ربجی الو هتمذ یف اتید هسفن ىلع دقعلا يف امهنم دحاو لك بجوأ ام

 . اهلثم ىطعأ ءاش نإو « نيعلا ىطعأ ءاش نإ نيعلا نم طرش ام

 :م سولفلا يأ :ش (تناك نإو) :م اهيلع عقي مل هنأل اهكالهب دقعلا خسفني مل تكله نإو

 اذإف :ش (اهنييعت نم دب الف علس اهنأل ؛ اهنيعي ىتح اهب عيبلا زجي مل) :م جورت ال ينعي :ش (ةدساك)

 اذإ اهنأل داسكلاب ديق :ش (ةفينح يبأ دنع عيبلا لطب تدسك مث ةقفانلا سولفلاب عاب اذإو) :م

 :ش (امهل اًقالخ) :م «يواحطلا حرش)» يف هركذ « قافتالاب لخملا در هيلع ناك تصحخر وأ تلغ

 يف ركذام فالخ يرودقلا هركذ يذلا فالخل ا اذه -هللا امهمحر- دمحمو فسوي ىبأل يأ
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 بجي ةفينح ىبأ دنع - تدسكف ةقفان اسولف ضرقتسا ولو . هانيب يذلا فالتخالا ريظن وهو

 . هب صتخي ال ضرقلا ذإ هيف لضف ةينمشلاو « ىلعم نيعلا در هبجومو ةراعإ هنأل ؛ اهلثم هيلع

 ‹ ضبق امك اهدر رذعت ةينمثلا فصو لطب امل هنأل اهتميق بجي امهدنعو

 اهيف داسكلا دنع عيبلا نالطب ركذ هنأل « «تاراشإلا»و «رارسألا»و« يواحطلا حرش»و لصألا

 اندنع دقعلا دسف ضبقلا لبق تدسكف سولفب اًتيش ىرتشا اذإ : تاراشإلا يف لاق « فالح الب

 . رفزل اًقالخ

 هلاطبإ يرتشملا راتخا اذإ دقعلا لطبي امنإ :انخياشم ضعب لاقو : «يواحطلا حرش» يفو

 سولفلا نم ضبقو مهردلا دقن ولو « رهظأ لوألاو « اهيف بجي ةلزنب اهداسك نأل « اخف

 نأ هلو اهفصن يف عيبلا لطب رخآلا فصنلا دقني نأ لبق سولفلا تدسك مث نيسمحخ اهفصن

 نأ لبق سولفلا تدسك مث سولفب هنيعب اًئيش وأ ةهكاف ىرتشا ولو . مهاردلا فصن درتسي
 ناك نإ هلثم وأ هتميق وأ اًمئاق ناك نإ عيبملا دري نأ هلو « عيبلا دسف عيبملا ضبق دقو اهدقني

 . اًگلاه

 (هانيب يذلا فالتخالا ريظن وهو) :م عيبلا دسفي الو سولفلا ةميق هيلع نآ فسوي يبأ نعو
 ينعي بلاغ اهشغ يذلا مهاردلا داسك يف فالتخالا ريظن سولفلا داسك يف فالتخالا يأ :ش

 بجي فسوي يبأ دنع نكل « لطبي ال امهدنعو « سولفلا داسكب ةفينح يبأ دنع عيبلا لطبي

 ولو) :م . قوسلا يف عاطقنالا موي وهو اهب سانلا لماعتي ام رخآ دمحم دنعو . عيبلا موي اهتميق

 ضارقتسالا نأل يأ :ش (هتراعإ هنأل اهلثم هيلع بجي ةفينح يبأ دنع تدسكف ةقفان اًسولف ضرقتسا

 هبجومو) :م هلوق ىنعم وهو «هنيع در يلثملا ضارقتسا بجومو ضرق هتراعإ نأ امك ةراعإ يلثملا

 اذو ‹ ةقيقحلا ثيح نم ال ىنعملا ثيح نم نيعملا در ةراعإلا دقع بجوم يأ :ش (ىنعم نيعلا در

 . لئملاب الإ نوكي ال

 فصو تاف دقو نيعلا ىنعمب لثملا نوكي فيك : لاقي امع باوج :ش (هيف لضف ةينمثلاو) :م

 . اًقفان هنوك لاح هلثم در ول نأ نيعلا ىنعمب ناك اغإو « ةينمثلا

 ضارقتسا ةحص ىنعمب ةينمثلا نأ هريرقت « لضف ةينمثلاو : هلوقب فنصملا باجأف : لاقف

 ةحص ينعي ةينملا ىنعمب يأ :ش (هب صتخي ال ضرقلا ذإ) :م ضرقلا يف لضف اًتمث هنوك

 ءايلثم نوكي نأ نم جرخي مل داسكلابو يلثم هنأل لب « ةينمثلا رابتعاب نكي مل سلفلا ضارقتسا

 . داسكلا دعب هضارقتسا حص اذهلو

 يأ :ش (اهتميق بجي) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ دنعو يأ :ش (امهدنعو) :م

 :ش (ضبق امك اهدر رذعت ةينمثلا فصو لطب امل هنأل) :م اهجاور دعب تدسك يتلا سولفلا ةميق
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 دنعو . ضبقلا موي فسوي يبأ دنع نكل « عطقناف اًبام ضرقتسا اذإ امك « اهتميق در بجيف

 لوقو . عطقناف ًايلثم بصغ نميف فالتخالا لصأو . لبق نم رم ام ىلع داسكلا موي دمحم
 مهدر فصنب اثيش ىرتشا نمو : لاق . رسيأ فسوي يبأ لوقو « رظنأ - هللا همحر - دمحم

 طاريقب وأ « سولف قنادب : لاق اذإ اذكو ‹ سولفلا نم مهرد فصنب عابي ام هيلعو زاج سولف

 ال ددعلاب ردقت اغنإو ‹ سولفلاب ىرتشا هنأل كلذ عيمج يف زوجي ال : رفز لاقو . زاج سولف

 دب الف ‹ مهردلا فصنو قنادلاب

 يبأ دنع نكل عطقناف اًيلثم ضرقتسا اذإ امك « اهتميق در بجيف) :م اهانعم يف اهنع درجملا لم لا سيلو

 فسوي يبأ دنعو : هلوق دنع :ش ( لبق نم رم ام ىلع داسكلا موي : دمحم دنعو ‹ ضبقلا موي : فسوي

 . عيبلا تقو

 موي ةميقلا رابتعا يف -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ نيب يأ :ش (فالتخالا لصآو) :م

 داسكلا وأ ضبقلا

 موي ةميقلا بجت فسوي يبأ دنعف :ش (عطقناف اًيلثم بصغ نميف) :م فالتحخالا : عرف

 بصغلا باتك لوأ يف ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب ءيجيسو « عاطقنالا موي دمحم دنعو . بصغلا

 . نيبناجلل يأ :ش (رظنأ - هللا همحر - دمحم لوقو) :م

 ضرققملا بناج امأ  ضرقتسملاو ضرقملا بناج نيبناجلل رظنأ : خسنلا ضعب يفو

 صاقتنالف ضرقتسملا قح يف امأو «هب رارضإ لخملا در يف نأل ؛ ةفينح يبأ لوق ىلإ ةبسدلابف
 يأ :ش (رسيأ فسوب يبأ لوقو) :م هب رارضإ ضبقلا موي هتميق رابتعا يفو « داسكلا موي هتميق

 ضبقلا مويو «ةطوبضم ريغ هتميق داسكلا موي نأل ؛ يتفملل رسيأ خسنلا ضعب يفو يتفملل

 . طوبضملا ريغ رابتعا نم رسيأ طوبضملا رابتعاف « ةطوبضم

 هتميق و سانلا رئاسو ضرقتسملاو ضرقملل ةمولعم ضبقلا موي هتميق نأل : يزارتألا لاقو

 فصنب ديق :ش (زاج سولف مهرد فصنب اًئيش یرتشا نمو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ىلعو يأ :ش (هيلعو) :م ءيجيام ىلع دمحم دنع زوجي ال سولف مهردب لاق ول هنأل «مهرد

 «ةرقن ال سولف مهاردلا نم فصنلا كلذ نأل :ش (سولفلا نم مهرد فصنب عابي ام) :م يرتشملا

 اذإ) :م مكحلااذكو يأ :ش (اذكو) :م كلذب ءافولا هيلع بجيف دقعلا تقو سانلا دنع مولعم كلذو

 دب الف) :م هلوق ینعم وهو « زوجي الف ًالوهجم ناک سولفلا ددع نیبب مل اذإف :ش (مهردلا فصنو
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 سانلا دنع مولعم سولفلا نم مهردلا فصنو قنادلاب عابيام : لوقن نحنو « اهددع نايب نم
 يبآ دنع كلذكف « سولف نيمهردب وأ سولف مهردب : لاق ولو . ددعلا نايب نع ىنغأف هيف مالكلا

 نعو . سولفلا نم مهردلا نزو ال دارملا وهو مولعم سولفلا نم مهردلاب عابي ام نأل ؛ فسوي
 ةعيابملا ةداعلا يف نأل ؛ مهردلا نود اميف زوجيو مهردلاب زوجي ال هنآ -هللا همحر- دمحم

 يبأ لوقو : اولاق . مهردلا كلذك الو ةداعلا مكحب ًامولعم راصف مهردلا نود اميف سولفلاب

 اسولف هفصنب ينطعأ : لاقو امهرد ايفريص ىطعأ نمو : لاق . انرايد يف اميسال حصأ فسوي

 مهرد فصن عيب نأل ؛ امهدنع يقب اميف لطبو سولفلا يف عيبلا زاج ةبح الإ افصن هفصنبو
 يف لطب ةفينح يبأ لوق سايق ىلعو ‹ زوجي الف ابر ةبح الإ فصنب فصنلا عيبو زئاج سولفلاب

 يوق داسفلاو ةدحتم ةقفصلا نأل ؛ لكلا

 مولعم سولفلا نم مهردلا فصنو قنادلاب عابي ام : لوقن نحنو) :م ةلاهجلا يفنل :ش (اهددع نايب نم

 عابي ام ناك اذإ اميف ةلأسملا ضرف ينعي « اًمولعم ناك اذإ اميف يأ :ش (هيف مالكلا سانلا دنع
 : يناولحلا مامإلا لاقو .ددعلا ركذ نع اًينغم ناكف « دقعلا نيح اًمولعم سولفلا نم مهرد فصنب
 ناك اذإ امأف « هيف مهتلماعم فلتخت ال سانلا دنع نإف < اًمولعم طاريقلاو قنادلا ناك اذإ اذه
 . ةعزانملا ناكمل رفز هلاق امكف اًقلتخم

 . ددعلا نايب نع كلذ ىنغأ اًمولعم ناك اذإ ينعي :ش (ددعلا نايب نع ىنغأف) :م

 ام نثل) :م زوجي :ش (فسوی يبأ دنع كلذكف سولف نيمهردب وأ سولف مهردب :لاق ولو) م

 نم مهردلا نزو ال) :م دارملا وه اًمولعم هنوك يأ :ش (دارملا وهو مولعم سولفلا نم مهردلاب عاب

 زوجي ال هنأ -هللا همحر- دمحم نعو) :م سولفلا نم مهردلا نزو ملع دارملا سيل يأ :ش (سولفلا

 نأل « مهردلا نود اميف زوجيو) :م زوجي ال نيمهردب وأ سولف مهردب ءارشلا نأ يأ :ش (مهردلاب

 . :ش (مهردلا كلذك الو ةداعلا مكحب اًمولعم راصف « مهردلا نود اميف سولفلاب ةعيابملا ةداعلا يف

 يف) :م اًص وصح يأ :ش ( اميس ال حصأ فسوي يبأ لوقو) :م :انخياشم يأ :ش (اولاق) :م

 : سيقلا ؤرما لاق امك اميس ال : لاقي نأ يغبنيف « بيجع بيكرت اذه انرايد يف

 . لجلج رادب مویاميس الو

 هفصنبو اسولف هفصنب ينطعأ : لاقو اًمهرد اًيفريص ىطعأ نمو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 - دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش (امهدنع يقب اميف لطبو سولفلا يف عيبلا زاج ةبح الإ اًقصن

 يف نكمتم هنأل :ش (يوق داسفلاو ةدحنم ةقفصلا نأل ؛ لكلا يف لطب ةفينح يبأ لوق سايق ىلعو
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 . ناعيب امهنأل ؛ حيحصلا وه امهباوجك هباوج ناك ءاطعإلا ظفل ررك ولو . هريظن رم دقو عيشيف

 سولفلا نم عابي امم مهردلا لباق هنأل ؛ زاج ةبح الإ ًافصنو اسولف مهرد فصن ينطعأ:لاق ولو

 . سولفلا ءازإب هءارو امو« هلثمب ةبح الإ مهرد فصن نوكيف ةبح الإ مهرد فصنبو مهرد فصنب

 . باوصلاب ملعأ هللاو ةيناثلا ةلأسملا ركذ «رصتخملا» خسن رثكأ يفو :لاق

 اذإ ام وهو « عيبلا يف يأ :ش (هريظن رم دقو عيشيف) :م ابرلا ىنعمل هيلع عمجي هنألو « دقعلا بلص

 . لكلا يف هدنع عيبلا لطبي عيبلا يف دبعو رح نيب عمج

 م ةبح الإ اًمصن هفصنب ينطعأو اًسولف ينطعأ : لاق نأب :ش (ءاطعإلا ظفل ررك ولو) :م

 فسوي يبأ باوجك يأ :ش (حيحصلا وه امهباوجك) :م ةفينح يبأ باوج يأ :ش (هباوج ناك)

 ال نيعيبلا دحأ داسفو ءاطعإلا ظفل رركتب ةقفصلا قرفتل حصألا يف - هللا امهمحر- دمحمو

 .ءاطعإلا ظفل رركتب ينعي :ش (ناعيب امهنأل) :م هلوقب فنصلملا هيلإ راشأو « رخآلا داسف بجوي

 نم عابي اجب مهردلا لباق هنأل « زاج ةبح الإ اًقصنو اسولف مهرد فصن ينطعأ : لاق ولو) :م

 ءازإب هءارو امو « هلثمب ةبح الإ مهرد فصن نوكيف ةبح الإ مهرد فصنبو مهرد فصنب سولفلا

 فصن هنزو اريغص امهردو اًسلف اذكاذك ينطعأ : لاقف ىرتشا ولو لصألا يفو :ش (سولفلا

 . اقرفتي نأ لبق اضباقت اذإ هلك زئاج اذه ناک اًطاریق الإ مهرد

 همحر- يرودقلا يأ :ش (رصتخملا خسن رثكأ يفو) :م -هللا همحر- فنصملا يأ :ش (لاق) :م

 ينعي « زاج ةبح الإ اقصنو اًسولف مهرد فصن ينطعأ هلوق يهو :ش (ةيناثلا ةلأسملا ركذ) :م -هللا

 : لاقو اًمهرد يفريصلا ىطعأ نم هلوق وهو « ىلوألا ةلأسملا رصتخملا خسن رشكأ يف ركذي مل

 لاق اذهلو « يقب اميف لطبو سولفلا يف عيبلا زاج ةبح الإ اًَمصن هفصنبو اًسولف هفصنب ينطعأ

 . خسانلا نم طلغ وهو : «عطقألا حرش» يف

 بحاص ىلع درت ةذخاؤمل اعفد رصتخملا خسن هلوق ينعي اذه فنصملا ركذ اغإ : يكاكلا لاقو

 كلذك سيلو اًقلطم زاوجلاب باجأو ةلأسملا خسنلا ضب يف ركذ هنإف ٠ -هللا همحر- يرودقلا

 يف لطبيو سولفلا يف زوجي امهدنع امأو . لكلا يف هلطبي هنأل رهاظف هدنعامأ « عامجإلاب

 خسنلا ضعب يف اقلطم باوجلا ركذف « ىلوألا ةلأسملا يف قلطج سيل زاوجلا نأ ملعف « يقابلا

 زاوجلاب باجأو ةيناثلا ةلأسملا ركذ خسنلا رثكأ نأ هيلع ليلدلاو «بتاكلا نم اأطخ ىلع لومحم

 . (باوصلاب ملعأ هللاو) :م اًقلطم
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 ةلافكلا اتك

 مث (۳۷ ةيآلا : نارمع لآ) (ايركز اهلفكو# : ىلاعت هللا لاق « ةغل مضلا يه ةلافكلا : لاق

 . حصأ لوألاو ‹ نيدلا ىف: ليقو ةبلاطملا يف ةمذلا ىلإ ةمذلا مض يه: ليق

 ( ةلافكلا باتك) :م

 يف نوكت اهنأل ةلافكلا ركذب عويبلا بقع اغإو « ةلافكلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش

 بيقع اهركذ بسانف « ىهتنا ةضواعملا ىنعم رمأب تناك اذإ ةلافكلا يف نألو « ًابلاغ تاعايبلا

 . ةضواعم يه يتلا عويبلا

 ليفكلاو ‹ هيرغل لاملا هنع تلفكو ةلافك هب تلفك نم :ش ( ةغل مضلا يه ةلافكلا:لاق) :م

 هتمذب لفكمو هلثم ليفكتلاوالوفكو ًالفك هب وه لفكو « هايإ هتنمض يأ لاملا هتلفكأ نم ًاضيأ

 ( ايركز اهلفكو# :ىلاعت هللا لاق) :م :هلوقب ةخل مضلا ةلافكلا هلوق يف فنصملا دهشتساو « ًالفكت

 الفاك هلعج يأ ايركز بصنو ءافلا ديدشتب ئرقو « هسفن ىلإ اهمضو (۳۷ ةيآلا: نارمع لآ )

 .اهلاصل اتماضو اهل

 ىلإ عجري اهلفك يف بوصنملا ريمضلاو ءافلا رسكب اهلفكو ًاضيأ ئرق هنأ شفخألا ركذو

 .ةروهشم اهتصقو مالسلا امهيلع ىسيع مأ برم

 مض) :م يعرشلا اهانعم يف ةلافكلا يأ :ش ( يه) :م باحصألارثكأ هلئاق :ش ( ليق مث) :م

 نأ هنعو ةياور يف دمحأو كلامو - هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو :ش ( ةبلاطملا يف ةمذلا يلإ ةمذلا

 ا! ةكلاب ليصألا نع طقسي نيدلا نأ صفحوبأ خيشلا لقنو . تيملا نع ةلافكلا يف لقتني نيدلا

 يف ةمذلا ىلإ ةمذلا مض ةلافكلا يأ :ش ( نيدلا يف ليقو) :م كلذ فالح هنع روهشملاو كلام دنع

 . خياشملا ضعب رايتخا وهو « نيدلا لصأ

 لوألا لوقلا يأ :ش ( حصأ لوألاو) :م -هللا همحر- يعفاشلا بهذم وهو : يزارتألا لاقو

 . ةمث نيد الو سفنلاب حصت لاملاب حصت امك ةلافكلا نأل « حصألا وه باحصألا رثكأ هلاق يذلا

 بهذ اذإ ام دروأو نينيد نيدلا راص ليصألا اربي ملو ليفكلا ةمذ يف نيدلا تبث ول هنالو

 لبق كلم ال هيلع نيدلا رصي مل ولو . ليصألا ىلع ليفكلا هب عجريو حصي هنإف هنيد نيدملا بر

 . زوجي ال نيدلا هيلع نم ريغ نم نيدلا كيلمت نأل « ةلافكلا

 حيحصت ةرورضل ذئنيح هيلع نيدلا انلعجف حص ليفكلل بهو ال نيدلا بر نأب : بيجأو

 . نينيد مكح يف لعجي الف ةرورض الف كلذ لبق امأو . نينيد مكح يف هانللعجو « فرصتلا
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 اهب نومضملاو ةزئاج سفنلاب ةلافكلاف . لاملاب ةلافكو « سفنلاب ةلافك: نابرض ةلافكلا : لاق

 هل ةردق ال ذإ هميلست ىلع ردقي ال اب لفك هنأل زوجي ال: يعفاشلا لاقو « هب لوفكملا راضحإ

 هيلع هلوق انلو .هسفن لام ىلع ةيالو هل نأل ؛ لاملاب ةلافكلا فالخب « هب لوفكملا سفن ىلع

 . اهيعونب ةلافكلا ةيعورشم ديفي اذهو .« مراغ ميعزلا » :مالسلا

 وبأ لاقو - هللا همحر- يعفاشلاو دمحمو ةفينح يبأ دنع لوبقلاو باجيإلا ةلافكلا نكرو

 متت ةلافكلا - هللاامهمحر- دمحأو كلامو لوق يف - هللا همحر- يعفاشلاو ارخآ فسوي

 . الوأ لوبقلا دجو هدحو ليفكلاب

 « لام اب ةلافكو سفنلاب ةلافك : نابرض ةلافكلا) :م - هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 نباو نامثعو رمعو دمحأ لاق هبو :ش ( هب لوفكملا راضحإ اهب نومضملاو « ةزئاج سفتلاب ةلافكلاف

 نبا نارمعو بخغك نب يبأو هللا دبع نب ري رجو يملسألا رمع نب ةزمحو رمع نباو دوعسم

 سيل اذه :ش ( زوجي ال:يعفاشلا لاقو) :م- مهنع ىلاعت هللا يضر- سيق نب ثعشألاو نيصحلا

 . هبهذم نم روهشمب

 سفن ىلع هل ةردق ال ذإ ‹ هميلست ىلع ردقي ال امب لفك هنأل) :م انبهذمك هدنع حيحصلا نإف

 لوق يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوق انلو « هسفن لام ىلع ةيالو هل نأل ؛ لاملاب ةلافكلا فالخب « هب لوفكللا

 تعمس : لاق ةمامأ يبأ نع ًالوطم دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه :ش ( مراغ ميعزلا) :م ايب يبنلا
 ۱ . TT ء٤ ا

 ٤ ”مراغ ميعزلاو هرخآ يفو ثيدحلا . . . هقح قح يذ لكل ىطعأ دق هللا نإ :لوقي ا لوسر

 ««لماكلا» يف يدع نبا ةجرخأ « مراغ ميعزلا :لاق ةي يبنلا نع سابع نبا هاورو

 ةلافكو لاملا ظافلأو « سفنلاب ةلافكلاو لاملاب ةلافكلا نيب لصف ريغ نم مراغ ليفكلا هانعمو

 ‹ يلع وه وأ « ليبق وأ « كلذب ليبق وأ كلذب ليفك وأ « هيلع اب نماض انأ « ميعز انأ . ةلافكلا

 . يلبق كل وه وأ « يدنع وه وأ « يلإ وأ

 یأ :ش ( اهيعونب ةلافكلا ةيعورشم ديفي) :م «مراغ ميعزلا » : ا هلوق يأ :ش (اذهو) م

 ليعامسإ قيرط نم ۳٠٠( /۳)ينطقرادلاو (۲۳۹۸) ةجام نباو (۲۲۱۸) يذمرتلاو )۳٣٣١( دواد وبا هاور (۱)

 .“ مراغ ميعزلاو : هيفو - ًاثيدح ركذو ةمامأ يبأ نع ملسم نب ليبحرش نع شايع نبا

 هاور )٥/ ٠١(: يعليزلا ظفاحلا لاق . دمحأ هقثو ةقث ليبحرشو نييماشلا يف ةقث شايع نب ليعامسإو : تلق

 نبا دمحم انث رامع نب ماشهانث « كلام نب سنأ نب دمحأ انثدح : لاق نييماشلا دنسم يف يناربطلا

 . حيحص هدانسإو . ًاعوفرم - سنأ نع يربقملا ديعس نع رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع انث « بيعش
 . ثيدحلا ركنم : هيف لاق هناف« ينوكسلا دايز نب لیعامسإب هلعآو ۳۱٤( /۱) لماکلا يف يدع نبا هجرخآو

 . هللا ءاش نإ حيحص ثيدحلاو

{۰ 



 ناوعأب نیعتسي وأ ‹ هنیبو هنیب يلخيف هناکم بلاطلا ملعي نأب هقیرطب همیلست ىلع ردقی هنألو

 . هيف ةبلاطملا يف مضلا وهو ةلافكلا ىنعم قيقحت نكمآ دقو . هيلإ ةسام ةجاحلاو كلذ يف يضاقلا

 اذكو « هسأرب وأ « هدسحب وأ « هحورب وأ ‹ هتبقربوأ نالف سفنب تلفكت : لاق اذإ دقعلتو : لاق

 . قالطلا يف رم ام ىلع « افرع وأ ةقيقح امإ ندبلا نع اهب ربعي ظافلألا هذه نأل ؛ ههجوبو هندبب

 ناكف ًازجتت ال ةلافكلا قح يف ةدحاولا سفنلا نأل ؛ هنم ءزجب وأ هثلثب وأ هفصنب : لاق اذإ اذكو

 امهب ربعي ال هنأل ؛ هلجرب وأ نالف ديب تلفکت:لاق اذإ ام فالخب . اهلک رکذک ًاعئاش اھضعب رکذ

 ‹ء امهيلإ قالطلا ةفاضإ حصت ال ىتح ندبلا نع

 هيعونب خسنلا ضحب يفو . امهلمشي قلطم هنأل « سفنلا ةلافكو لاملا ةلافك امهو ةلافكلا يعونب

 . ةلافكلا دقع ليوأت ىلع ةلافكلا ىلإ عجار ريمضلا يزارتألا لاق

 يأ :ش ( هميلست ىلع ردقي) :م يعفاشلا سايق نع باوج ليفكلا نألو يأ :ش ( هنألو) :م

 هل لوفكملا نيب يأ :ش (هنيبو هنيب يلخيف هناكم بلاطلا ملعي نأب هقيرطب ) :م هنع لوفكملا ميلست

 وهو نوع عمج ناوعألا :ش ( يضاقلا ناوعأب) :م ليفكلا يأ :ش ( نيعتسي وأ) :م هنع لوفكملاو

 يف هنودعاسي هتمدخ يف نيذلا لاجرلا مه يضاقلا ناوعأ نأ لصاحلاو . رخآلا ىلع ريهظلا

 سفنلاب ةلافكلا دقع ىلإ ةمهم يأ :ش ( هيلإ ةسام ةجاحلاو كلذ يف) :م ةيعرشلا رومألا تامهم
 . ةرورض يهو

 ىنعم قيقحت نكمأ دقو) :م قحلا بحاص ررضتيف هسفنب بيعي ابر هنأل دابعلا قوقح امأ

 (دقعنتو) :م: يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م عونلا اذه يف يأ :ش ( هيف ةبلاطملا يف مضلا وهو ةلافكلا

 اذه :ش ( هسأرب وأ هدسجب وأ هحورب وآ هتبقرب وأ نالف سفنب تلفت : لاق اذإ ) :م ةلافكلا يأ :ش

 ربعي ظافلألا هذه نأل) :م فنصملا مالك نم :ش (ههجوبو هندبب اذکو) :م هلوقو « يرودقلا مالک هلک

 :ش (ًافرع وأ) :م هدسجب وأ هندبب وأ نالف سفنب تفلكت هلوقك :ش ( ةقيقح امإ ندبلا نع اهب

 وأ قلاط كسفن : لاق هنأ :ش ( قالطلا يف رم ام ىلع) :م هتبقرب وأ هسأرب وأ ههجوب تلفكت هلوقك

 قلاط كربد وأ قلاط كلجر وأ قلاط كدي : لاق اذإو . قلطت اهنإف قلاط كدسج وأ قلاط كندب

 :ش ( هنم ءزجب وأ هشلثب وأ هفصنب : لاق اذإ) :م ةلافكلا دقعنت اذكو يأ :ش (اذکو) :م ئش عقی ال

 قح يف ةدحاولا سفنلا نأل) :م هلجر وأ هديب تلفت لاق نأب نالف نم ءزجب تلفت : لاق يأ

 رك ذك اعئاش) :م هنوك لاح ةدحاولا سفنلا ضعب ركذ يأ :ش ( اهضعب ركذ ناكف أزجتت ال ةلافكلا

 يف امك ةلمحملا ىلإ ىرتو « تبثت عئاش ءزج ىلإ ةلافكلا ةفاضإ نإل قالطلا يف امك :ش ( اهلك

 . قاتعلاو قالطلا

 ربعي ال هنأل) :م ةلافكلا حصت ال ثيح :ش ( هلجرب وأ نالف ديب تلفت : لاق اذإ ام فالخب) :م

 ةلافكلا ةفاضإ تناكف لجرلاو ديلا ىلإ يأ :ش ( امهيلإ قالطلا ةفاضإ حصت ال ىتح ندبلا نع امهب

۲١ 



 ةغيص هنأل يلع وه: لاق وأ ‹ هبجومب حيرصت هنأل هتنمض د: لاق اذإاذكو . حصي مدقتاميفو

 الام كرت نم » : مالسلا هيلع لاق . ماقما اذه يف يلع ىنعم يف هنأل يلإ : لاق وأ  مازتلالا
 ؛ ليبق وأ هب ميعز انأ : لاق اذإ اذكو . « يلإف الايع وأ الك كرت نمو « هتثرولف

 :م فصنلاك عئاشلا ءزجلا يف يأ :ش ( مدقت اميفو) :م رمام ىلعامهيلإ قالطلا ةفاضإك امهيلإ

 ربعي اب ةلافكلا زوجت : يعفاشلا لاقو . قالطلا ةفاضإ حصت امك هيلإ ةلافكلا ةفاضإ :ش ( حصي)

 . ةياور يف دمحأ لاق هبو « دبكلاو بلقلاك هنع هلصف نكي ال ءزجبوأ عئاش ءزجو ندبلا نع هب

 هبو سفنلاب ةلافك وهف هنيعب وأ ههجوب لاق ول ىتح هندب نم وضع لكل حصي كلام لاقو
 يخلبلا ركب يبأ نعو . دمحم هركذي مل هنيعب لفك ول امهدنعو « دمحأو هجو يف يعفاشلا لاق

 . «طيحملا» يف اذك « حصي ندبلا ئرب ولو ٠ قالطلا يف امك حصي ال

 يآ :ش ( هبجومب حيرصت هنأل هتنمض : لاق اذإ) :م ةلافكلا دقعنت اذكو يأ :ش ( اذكو) :م

 دقعني عيبلاك هبجومب حيرصتلاب دقعني دقعلاو ميلستلل ًانماض ريصي هنأل « ةلافكلا دقع بجومب

 نامضلا دافأف بوجولا ظافلأ نم هنأل :ش ( مازتلالا ةغيص هنأل يلع وه : لاقوأ) :م كيلمتلا ظفلب

 يلإ هجوب هنامض لاق هنأكف :ش ( ماقما اذه يف «يلع» ىنعم يف هنأل يلإ لاق وأ ) :م ةلافكلا تحصف

 الايع وأ الك كرت نمو « هتثرولف الام كرت نم) :م : يب يبنلا لاق يأ :ش ( مالسلا هيلع لاق) :م

 : لاق بركي دعم نب مادقملا نع ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه :ش “"(يلإف
 . . .هل ثراو ال نم ثراو انآو هتثرولف الام كرت نمو ىلإف الك كرت نم : ةي هللا لوسر : لاق

 نم نمؤم لکب یلوأ انآ :لاق دواد یبأل ظفل یف و «هحیحص یف نابح نبا اورو « ثیدحلا

 ۰ ۰ .  يلإف ًانيد كرت نمف «هسفن
 نم» لاق هنأ ب يبنلا نع ةريره يبأ نع مزاح يبأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا جرخأو

 ليلدب انه ميتيلا ماللا ديدشتو فاكلا حتفب لكلاو  انيلإف الك كرت نمو « هتثرولف الام كرت

 يأ هلوعي نم لايعلاو لولكلا عمجلاو لايعلا ىنعمب ءيجي لكلا ناك نإو « هيلع لايعلا فطع

 . هيلع قفنیو هنوصي

 سيلو « نالفب يأ :ش ( هب ميعز انأ) :م هلوقب ةلافكلا دقعنت اذكو يأ :ش ( لاق اذإ اذكو) :م

 وأ يأ :ش ( ليبق وأ) :م ةماعز معزي هب لفك يأ « هب معز نم ميعزو « هب ظفل خسنلا ضعب يف

 اهرسكو يضاملا يف نيعلا حتفب هب لفك يأ هب لبق مهلوق نم ليفك ىنعم وهف نالفب ليبق انآ : لاق

 - ضئارفلا» يف ةجام نباو )١٤۸۷( يئاسنلاو (۲۸۹۹) ٩ ماحرألا ثاريم باب - ضئارفلا )دواد وبا هاور (۱)

 انآ » ظفلب (۲۹۰ )٤ « ةيرذلا قاروأ يف جارخلا »يف ًاضيأدواد وبأ هاورو (۲۷۳۸) ٩ ماحرألا يوذ ثاریم باب

 . حيحص هدانسإو « يلعو يلإف ًاعايضوأ انيد كرت نمو هلهألف الام كرت نم « مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ

۲ 



 فالخب « ةلابت كصلا ىمس اذهلو « ليفكلا وه ليبقلاو « هيف انيور دقو ةلافكلا يه ةماعزلا نأل

 . ةبلاطملا نود ةفرعملا مزتلا هنأل ؛ هتفرعمل نماض انآ : لاق اذإ ام

 يأ :ش ( هيف انيور دقو) :م دحاو امهانعم ينعي :ش ( ةلافكلا يه ةماعزلا نأل) :م ةلابق عراضملا يف

 . ثيدحلا انيور خسنلا ضعب يفو «مراغ ميعزلا» : يب هلوقو « ثيدحلا انيور

 لمح لاقي « ليفكلا ىنعم ًاضيأ ليمحلاو ةلافكلا ىه ةماعزلا نأ ىنعم يف يأ هيف : هلوقو

 يرشخمزلا ىورو هب لفك يأ « عراضملا يف اهرسكو يضاملا يف نيعلا حتفب ةلامح لمحي هب

 . مراغ ليمحلا « قئافلا» يف

 :ش ( هتفرعمل نماض انأ : لاق اذإ ام فالخب« ةلابق كصلا يمس اذهلو « ليفكلا وه ليبقلاو) :م

 لاق يذلا لجرلا نأل يأ :ش ( ةبلاطملا نود ةفرعملا مزتلا هنأل) :م ظفللا اذهب ًاليفك نوکي ال ينعي

 . نيدلا هتبلاطم مزتلا امو نيدلا هيلع يذلا لجرلا ةفرعم ليفكلا بلطي نمل مزتلا ظفللا اذه

 ىلع لدأ نأل وأ « هيلع كلدأ نأل نماض وأ نالف ةفرعمل نماض انأ لاق ول : لصألا يفو

 اذك « خياشملا فالتخا هيفف هفيرعت يلع وأ هفيرعت نماض انآ: لاق ولو . ةلافك نوكي ال هلزنم

 . «ىفاشلا حرش )نع «ىواتفلا ةصالخ» ىف لقت

 نسحلا نب دمحم نبا لئس : لاق ريصن نع دمحأ نب يلع نع يور : ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 ةفينح يبأ لوق يف امأ « نالف ةفرعل نماض انآ :رخآل لاق لجر نع يناجزوجلا ناميلس ابأ

 هيقفلا لاق مث ءمهفرعو سانلا ةلماعم ىلعاذه : لاق فسوي وبأ امأو  ءيش همزلي ال كلامو

 . روهشم ريغ فسوي يبأ نع لوقلا اذه «لزاونلا» يف ثيللاوبأ

 يأ « ىتفي هبو : تاعقاولا ةنازخ يف لاقو ‹ دمحمو ةفينح يبأ نع يورام رهاظلا و

 نوكي : رفعج وبأ هيقفلا لاق « نمرب نالف ىئانسا ١ «ىرغصلا ىواتفلا» يف لاقو « ةياورلا رهاظب

 نأ «تاعقاولا» نع « ىرغصلا ىواتفلا» يف لقن مث . ىوتفلا هيلعو ال : ثيللا وبأ لاقو

 تسانثا لاق وأ« تسا نم یانسا - نالف لاق اذإ مهیف لاق مث « ًالیفک ریصی هنآ ىلع یوتفلا

 . افرع سفنلاب ةلافك تراص

 : لاق ولو . فرعلا مكحب ةلافك وهف - رك باوج تسا نالف رب ارت هج : نآ - لاق ولو

 يضقي نأ هريغ دعو نمو« فرعلا مكحب ةلافك نوكي ال - مهدب نم تسا نالف ربارت هج نا

 . هللا همحر- هداز رهاوخ مالسإلا خیش نوذأم نع هلقنو « بجی ال « مهدب : لاق نأب هنید



 كلذ يف هبلاط اذإ هراضحإ همزل هنیعب تقو يف هب لوفكملا ميلست سفنلاب ةلافكلا يف طرش نإف

 ‹ هيلع قحتسم قح ءافيإ نع هعانتمال مكاحلا هسبح الإو هرضحأ نإف . همزتلا امب ءافو تقولا

 ةدم مكاحلا هلهمأ هسفنب لوفكملا باغ ولو . ىعدي اذال ىرد ام هلعلف ةرم لوآ هسبحي ال نكلو

 . قحلا ءافيإ نع هعانتما ققحتل هسبحي هرضحي ملو تضم نإف « هئبجمو هباهذ

 يف هب هبلاط اذإ هراضحإ همزل هنيعب تقو يف هب لوفكملا ميلست سفنلاب ةلافكلا يف طرش نإف) :م

 ةلافكلا نأ هيف لصألاو « نيعملا تقولا ىف همزتلا ام ءافو لجّأل يأ :ش ( همزتلا امب ءافو تقولا كلذ

 نإف) :م راضحإلا بجي لجألا لح اذإف « لام اب ةلافكلاك اهيف ليجأتلا حصيف نامض عون سفنلاب

 هسبح) :م هراضحإ نع عنتما نأب هرضحي مل نإو يأ :ش ( الإو) :م هيف مالك الف :ش ( هرضحأ

 . هؤرازج سبح او اًڵاظ ريصي هنأل :ش ( هيلع قحتسم قح ءافيإ نع هعانتمال مكاحلا

 م ةلهولا لوأ يف رهظي الو ملاظلا ىلع ةبوقع سبحلا نأل :ش (ةرم لوأ هسبحي ال نکلو) م

 لوهجملا ةغيص ىلع :ش (ىعدي اذال ىرد ام هلعلف)

 اذه :ش ( هئیجمو هباهذ ةدم مكاحلا هلهمأ) :م هيلع ىعدملا يأ :ش ( هسفنب لوفكملا باغ ولو) :م

 . هزجحل لاحلل ليفكلا نع ةبلاطملا تطقس ملعي مل اذإ امأ « هب لوفكم ا ناكم ملع اذإ

 ملعي ملنإف « هئيجمو هباهذ ردق هلهمأ هناكم فرعي ليفكلا ناك ولو «ةريخذلا» يفو

 . هناکم فرعت : بلاطلا لاقف فالتخالا عقو ولو . ةبلاطملا تطقس

 لك يف ةراجتلل مولعم عضوم ىلإ جرخت ةفورعم ةجرخ هل ناك نإف فرعأ ال : ليفكلا لاقو

 . هل دهاش رهاظلا نأل « هيلإ باهذلاب ليفكلا رمؤيو بلاطلل لوقلاف تقو

 ركنمو لهجلا وهو لصألاب كسمتم هنأل « ليفكلل لوقلاف هنم اًقورعم كلذ نكي مل نإو

 . هيلإ باهذلاب ليفكلا رمؤي اذك عضوم يف هنأ ةنيبلا بلاطلا ماقأ نإف ةبلاطملا موزل

 تسيل ةلأسملا هذهو ٠ برحلا رادب قحلو دترااذإاذكو : خسنلا ضعب يفو : يكاكلا لاقو

 برحلا رادب قحلو دترا اذإ اذكو : هلوق ىنعم مث « هملسو هرضحأ اذإو : هلوق ىلإ خسنلا ضعب يف

 نأل ‹ توملا يف امك ليفكلا اربي نأ يغبنيو « هئيجمو برحلا راد ىلإ هباهذ ةدم مكاحلا هلهيب ينعي

 :م هتمذ يف ةتباثلا قوقحلا نود هتثرو نيب هلام ةمسق يف يمكح توم قاحللا نأ قرفلاو

 نایبو هناکمإ عم :ش ( قحا ءافيإ نع هعانتما ققحتل هسبحي هرضحي ملو ) :م ةدملا :ش ( تضم نإف)

 . هلطم

4 



 رصم يف نوكي نأ لثم « هيف همصاخي نأ هل لوفكملا ردقي ناكم يف هملسو هرضحأ اذإو : لاق
 الإ ميلستلا مزتلا ام هنأل اذهو « هب دوصقملا لصحو همزتلا اب ىنأ هنأل ؛ ةلافكلا نم ليفكلا ئرب

 . دوصقملا لوصحل ئرب قوسلا يف هملسف يضاقلا سلجم يف هملسي نأ ىلع لفك اذإو . ةرم

 دييقتلا ناكف ‹ راضحإإلا ىلع ال عانتمالا ىلع ةنواعملا رهاظلا نأل ؛ ربي ال : اننامز يف ليقو

 اذکو ‹ دوصقملا لصحي ملف اهيف ةمصاخلملا ىلع ردقي ال هنأل ًأربي مل ةيرب يف هملس نإو . ًاديفم

 لفك يذلا رصملا ريغ رخآ رصم يف ملس ولو . هيف مكحلا لصفي ضاق مدعل داوسلا يف هملس اذإ

 اميف هدوهش نوكي دق هنأل ربي ال امهدنعو « هيف ةمصاخملا ىلع ةردقلل ةفينح يبأ دنع ئرب هيف

 ‹ هنیع

 همصاخي نأ هل لوفكملا ردقي ناكم يف هملسو هرضحأ اذإ اذكو) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 :ش (اذهو « هب دوصقملا لصحو همزتلا اب ىتأ هنأل ؛ ةلافكلا نم ليفكلا ئرب رصم يف نوكي نأ لثم هيف

 . ميلستلا لصحف :ش ( ةرم الإ ميلستلا مزتلا ام هنأل) :م همزتلا اب هنايتإ نم انركذ ام ينعي

 :ش (دوصقملا لوصحل ئرب قوسلا يف هملسف يضاقلا سلجم يف هملسي نأ ىلع لفك اذإو) :م

 ىلع ال عانتمالا ىلع ةنواعملا رهاظلا نأل ؛ اربي ال اننامز يف ليقو ) :م ةمكاحملا ىلع ةردقلا وهو

 ررض هريغ يف هميلست يفو اًتاكم نيع اذإ : ةثالثلا ةمئألا لاقو :ش ( اديفم دييقتلا ناكف « راضحإلا

 . ناكا كلذ نيعتي

 نأل «ئرب قوسلا يف هملسف مظعألا دجسملا يف هملسي نأ ليفكلا ىلع طرشلماشلا» يفو

 « راضحإلل هنونيعي ال سانلا نأل ءًأربي ال هنأ فسوي يبأ نع : هيف لاق مث « ةدحاو ةعقبك رصلملا

 . مويلا اذه ىلع ىوتفلا نوكي نأ بجيو : لاق مث

 اذإ اذكو ‹ دوصقملا لصحي ملف اهيف ةمصاخلملا ىلع ردقي ال هنأل اربي مل ةيرب يف هملس نإو) م

 ‹ ىرق ةرصبلاو « ةفوكلا داوس : يرهوجلا لاق :ش ( هيف مكحلا لصفي ضاق مدعل داوسلا يف هملس

 ةاضق اهيف ناك اذإ امأو « ةاضق اهيف سيل يتلا ىرقلا يه داوسلا نأ فنصملا مالك نم موهفملاو

 . ةمصاخملا ىلع هتردقل ًأربي نأ يغبني

 ةمصاخملا ىلع ةردقلل - ةفينح يبأ دنع- ئرب هيف لفك يذلا رصملا ريغ رخآ رصم يف ملس ولو) :م

 ( اربي ال امهدنعو) :م ءاوس نيدلبلا يف ميلستلا راصف « ضاق لك هنع ققحت ةمكاحملا نأل :ش (هيف
 يف ةنيبلا ةماقإ هيلع رسعتيف :ش ( هنيع اميف هدوهش نوكي دق هنأل ) :م ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو :ش

 . رخا دلب

 - هللا همحر- ةفينح وأف . ناهربو ةجح فالتخا ال « نامزو رصع فالتخا اذه : ليقف

 يف لاحلا ريغتو ةوشرلا ىلإ ليملا يف نوبغري ال ةاضقلاو حالصلا لهأل ةبلغلاو ثلاثلا نرقلا يف
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 اذإو : لاق . هيف ةمصاخملا ىلع ردقي هنأل أربي ال بلاطلا ريغ هسبح دقو نجسلا يف هملس ولو

 روضحلا طقس هنألو ‹ هراضحإ نعزجع هنأل ؛ ةلافكلا نم سفنلاب ليفكلا ئرب هب لوفكملا تام

 ميلست ىلع ارداق قبي مل هنأل ليفكلا تام اذإ اذكو « ليفكلا نعراضحإلا طقسيف ليصألا نع

 . لاملاب ليفكلا فالخب بجاولا اذه ءافيإل حلصي ال هلامو « هسفنب لوفكملا

 . دييقتلا ديفيف ةفيلخلا رمأل داقني ال رصم لك لماعو ةوشرلا ىلإ ليملاو داسفلا رهظف امهنامز

 لجأل هسبح دق يضاقلا نأ لاحلاو يأ :ش ( بلاطلا ريغ هسبح دقو نجسلا يف هملس ولو) :م

 ناك نإ دمحأ دنعو < اربي كلام دنعو :ش ( هيف ةمصاخملا ىلع ردقي ال هنأل ًأربي ال ) :م بلطلا ريغ

 ليفكلا ئرب) :م هيلع ىعدملا وهو :ش ( هب لوفكملا تام اذإو) م يرودقلا يأ :ش ( لاق) م

 بلاطي :نيهجولا حصأ يف لاقو . دمحأو هجو يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( ةلافكلا نم سفنلاب

 ندبب ءادتبا لفكت ول امك هثروم ىلع ةداهشلا ةماقإ لوفكلملا دارأ اذإ نفدي ملام تيملا راضحإب

 نع زجع هنأل) :م هلوق وه : لوألا :نيهجوب انباحصأ هيلإ بهذ ام فنصملا للعو « تيما

 روضحلا طقس هنألو) :م هلوق وه : يناثلاو . هيلع ىعدملا وهو هب لوفكم لا راضحإ يأ :ش ( هراضحإ

 ةءارب بجوي نومضملا قحلا نم ليصألا ليفكلا نأل :ش ( ليفكلا نع راضحإلا طقسيف ليصألا نع

 . ليفكلا

 ميلست ىلع ارداق قبي مل هنأل ليفكلا تام اذإ) :م ةلافكلا طقست اذكو يأ :ش (اذكو) :م

 ةءارب نأل ‹ ليفكلا نعاذكف « ليصألا نع روضحلا طقس دقو سفنلا راضحإب الإ :ش (لوفكملا

 راضحإإلا وهو :ش ( بجاولا اذه ءافيإل حلصي ال) :م ليفكلا لامو يأ :ش ( هلامو هسفنب) :م لوفكملا

 مزتلا امنإو «لاملا ءادأب مزتلا ام هنأل « ليفكلا هكرت نم هب لوفكملا ىلع ام يدؤي ال هنأ هلصاح

 نب دامحو حيرشو يبعشلاو دمحأ لاق هب و« بجاولا اذهل ءافو حلصي ال لاملاو ‹ سفنلا ميلستب

 نبا لاق هبو ‹ هيلعام همزلي :ثيللاو كلام لاقو « نيهجولا حصأ يف يعفاشلاو ناميلس يبأ

 . يعفاشلا باحصأ نم حيرش

 قح ءافيإ انه دوصقملا ذإ « هتكرت نم لاملا ىدؤي ثيح تام اذإ :ش ( لامل اب ليفكلا فالخب) :م

 هتثرو عجريو هتكرت نم ذخؤتف ةلافكلا لطبت الف هل حلاص ليفكلاو « لام او لاحلا يف هل لوفكملا

 . ةايحلا لاح ىف امك هرمأب ةلافكلا تناك اذإ هنع لوفكملا ىلع

 عجرت هتثرو نكلو « ًالاح هتكرت نم ذخؤي لجألا لبق ليفكلا تامو ًالجؤم نيدلا ناك ولو

 ليفكلا امأ « هتجاح ءاقبل ليصألا قح يف قاب هنأل « لجألا لولح دعب لصألا هيلع يذلا ىلع
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 : لاق . تيملا ماقم همايقل هثراولف نكي مل نإو « ليفكلا بلاطي نأ يصوللف هل لوفكم لا تام ولو

 بجوم هنأل «ءيرب وهف هيلإ هعفدف ءيرب انأف كيلإ تعفد اذإ لقي ملو رخآ سفنب لفك نمو

 . نيدلا ءاضق يف امك ميلستلا بلاطلا لوبق طرتشي الو. هيلع صيصنتلا نودب تبثيف فرصتلا

 . عفدلا ةيالو هل ناكف ةموصخل اب بلاطم هنأل حص هتلافك نم هسفن هب لوفكم ا ملس ولو

 نأ رفز نعو . دمحأو يعفاشلا لاق انلوقبو « «طوسبملا» يف اذك . توم اب لجألا نع ىنغتسا دقف

 . هتومب لحي هنأ هملع عم كلذ يف هلخدأ هنأل ًالاح هتبلاطم ةثرولل

 . لجألا لبق زوجي الف لجؤم نيد هنإ : انلق

 مل نإو) :م هل لوفكملا ماقم همايقل :ش ( ليفكلا بلاطي نأ يصوللف هل لوفكملا تام ولو) :م

 ( تيم ا ماقم) :م ثراولا مايقل يأ :ش ( همايقل) :م ةبلاطملا :ش ( هثراولف) :ء يصولل يأ :ش (نكي

 امهنم الك نأل ثراولاو يصولا نم دحاو لك ىلإ اعجار همايقل يف ريمضلا نوكي نأ زوجيو :ش

 . تيم ا ماقم موقي

 م ةفاضإإلاب :ش ( رخآ سفنب لفک نمو) م :«ريغصلا عماجلا» يف دمحم لاق يأ :ش ( لاق) م

 يأ :ش ( هنأل ءيرب وهف هيلإ هعفدف ءيرب انأف كيلإ تعفد اذإ) :م لقي مل هنآ لاحلاو يأ :ش (لقب ملو)

 . يكاكلا هلاقاذك « بلاطلا ىلإ هب لوفكملا عفد نأل

 فرصتلا بجوم) :م بجوملا وهو ريخلا ريكذتل هركذو ةءاربلا ينعي هنأل : لمكألا لاقو

 هب حرصي مل نإو ءارشلاب كلملا توبثك :ش ( هيلع صيصنتلا نودب) :م بجوملا يآ :ش (تبثیف

 اذإ :ش ( نيدلا ءاضىق يف امك ميلستلا بلاطلا لوبق طرتشي الو) :م تابجوملا رئاس يفاذكو

 كلام لاق هبو ‹ يرتشملا ىلإ عيبملا ملس اذإ عئابلاو « كلالا ىلع بوصغملا در اذإ بصاغلا هملس

 ءَ

 . دمحأو

 : هباحصأ ضعب لاق لوبقلا نم عنتما ولو . لوبقلا همزل : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 اودهشيل نيدهاش رضحأ عنتما وأ اهدجي مل نإف « أربي ىتح هملسيو يضاقلا ىلإ رمألا عفري

 . هللا همحر- دمحأ باحصأ ضعب لاق هبو هعانتما ىلع

 اًعيرفت اهركذ «طوسبملا» لئاسم نم هذه :ش (حص هتلافك نم هسفن هب لوفکملا ملس ولو) :م

 وأ يعدملا ةموصخب يأ :ش (ةموصخل اب بلاطم) :م هب لوفكملا نأل يآ :ش (هنأل) م مدقتام ىلع

 خسنلا ضعب يفو . ةموصخلا عفد يأ :ش ( عفدلا ةيالو هل ناكف ) :م انخيش لاق ليفكلا نم ضرم

 انخيش لاق اذكو : تلق ءاعامس ماللا حتفب حص بلاطم : يزارتألا لاقو . ةموصخلاب بلاطي هنأل
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 مل نإ هنآ ىلع هسفنب لفکت ناف: لاق . هماقم امهمايقل هلوسر وأ لیفکلا لیکو هیلإ هملس اذإ اذکو
 نامض همزل تقولا كلذ ىلإ هرضحي ملف فل وهو « هيلع ال نماض وهف اذك تقو ىلإ هب فاوي
 همزل طرشلا دجو اذإف . حيحص قيلعتلا اذهو « ةافاوملا مدع طرشب ةقلعم لامل اب ةلافكلا نأل ؛ لامل
 ذإ « هسفنب ةلافكلا يفاني ال ةلافكلاب هيلع لاملا بوجو نأل ؛ سفنلاب ةلافكلا نع أربي الو « لاما

 هنأل ؛ ةلافكلا هذه حصت ال : يعفاشلا لاقو . قيثوتلل امهنم دحاو لك

 لوفكملا ىلإ ليفكلا ملس اذإ :ش ( هيلإ هملس اذإ) :م حص اذكو يأ :ش ( اذکو) :م ماللا حتفب ءالعلا
 مايقل يأ :ش ( امهمايقل) :م ليفكلا لوسر هيلإ هملسأ وأ يآ :ش ( هلوسر وأ لیفکلا ليکو) :م هل

 . ليفكلا ماقم يأ :ش ( هماقم) :م هلوسرو ليفكلا ليكو

 تأي مل نإ يأ :ش ( هب فاوي مل نإ هنأ ىلع هسفنب لفت نإف) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 :ش ( فلأ وهو هيلع امل نماض وهف اذك تقو ىلإ ) :م ءافولا نم ةلعافم وهو « ةافاوملا نم وهو هب

 ةافاوملا مدع دنع ءيش همزلي ال هيلع امل لقي ملاذإ هنأل ؛ ديقم هيلع اب دييقتلاو : يكاكلا لاقو

 اذه دعب ءيجيسو « ةلافكلا حصت ال -هللا همحر- دمحم دنعو . فسوي يبأو ةفينح يبأل اًقالخ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 مسي ملو هيلعام :لاق اذإ هنأل « ديفم ريغ فلأ وهو :هلوقب دييقتلاو : اًضيأ يكاكلا لاقو

 كردلا نامضك عسوتلا ىلع ةينبم اهنأل اهتحص عنمت ال هب لوفكملا ةلاهج نأل « زاج وه مک

 ( هرضحي ملف) :م ال مأ سفنلا ىلإ يرست اهنأ ملعي ال لوهجم هنأ عم حصي هنإف « ةجشلا نامضو

 اذهو « ةافاوملا مدع طرشب ةقلعم لام اب ةلافكلا نأل ؛ لاما نامض همزل تقولا كلذ ىلإ) :م فلألا يأ :ش

 نأ ىلع ًالعن ىرتشا ول امك « هابأي سايقلا ناك نإو سانلا نيب فراعتم هنأل :ش ( حيحص قيلعتلا

 . عئابلا هوذحي

 ال ةلافكلاب هيلع لالا بوجو نأل « سفنلاب ةلافكلا نع اربي الو « لاملا مزل طرشلا دجو اذإف) :م

 ( قيثوتلل) :م عرش نيتلافكلا نم دحاو لك نأل يأ :ش ( امهنم دحاو لك ذإ « هسفشب ةلافكلا يفاني

 . رخآ اًتيد هيلع يعدي نأ زوجيف :ش

 نبا لاقو -هللا همحر- يعفاشلا عضوم «طوسبملا» يف ركذ :ش ( حصت ال:يعفاشلا لاقو) م

 لاملاب تالافكلا رئاس نع زارتحالل ةلافكلا هذه : هلوقب ديق اغنإ :ش (ةلافكلا هذه) :م ىليل يبأ

 يضاق هركذ اذك « نيتلطاب امهيتلك هدنع نإف لاملاب ةلافكلا نع زارتحالل ال طرشلاب سفنلا نودب

 . ينانيغرملاو ناخ

 طقف لاملاب ةلافكلا لطبتو : صنلاب ةلافكلا ةحصب صوصنملا هلوق ىلع يكاكلا لاقو

 يفو . قيلعتلا اذه نأل يأ :ش ( هنأل) :م هيلع لدي اًضيأ باتكلا ليلعتو « مهبتك نم كلذ مهفيو
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 مازتلا هنإ ثيح نم رذنلا هبشيو عيبلا هبشي هنأ انلو . عيبلا هبشأف رطخل- اب لالا بوجو ببس قيلعت

 نيهبشلاب ًالمع فراعتم طرشب حصيو « هوحنو حيرلا بوبهك طرشلا قلطمب هقيلعت حصي ال: انلقف
 « لاما هيلعف ًآدغ هب فاوي مل نإ :لاقو لجر سفنب لفك نمو . فراعتم ةافاوملا مدعب قيلعتلاو

 . ةافاوملا مدع وهو ‹« طرشلا ققحتل لالا نمض هنع لوفكملا تام نإف

 ةلافكلا ببسلاب دارأ :ش ( رطخل اب لالا بوجو ببس قيلعت) :م اهنأل ةلافكلا هذه خسنلا ضعب

 ‹ حصي الف لاملا بوجو ببس قيلعت طرشلاب اهقيلعت نوكيف « لالا بوجو ببس اهنأل لاملاب
 عيبلا قيلعت يأ :ش ( عيبلا هبشأف) :م رامقلا ىنعم ىلإ هئاضفإل رطخلاب قيلعتلا لمتحي ال لاملا نأل

 . نالف ىلع كلاب ليفك انأف رادلا تلخد نإ : لاق اذإ امك راصو لاملاب

 ليفكلا نإ ثيح نم ءاهتنا يأ :ش ( عيبلا هبشي) :م ةلافكلا دقع نأ يأ :ش ( هنأ انلو) :م

 ريغ ءيش مازتلا ينعي :ش ( مازتلا هنإ ثيح نم رذنلا هبشيو) :م هرمأي ناك اذإ ليصألا ىلع عجري

 بوبهك) :م عيبلا هبشب المع :ش ( طرشلا قلطمب هقيلعت حصي ال: انلقف) :م نيهبشلاب انلمعف « مزال

 هبشب المع :ش ( فراعتم طرشب حصیو) :م رطملا ءيجمو رادلا لوخد هب دارأ :ش ( هوحنو حيرلا

 . فراعتمريغ رادلا لوخدبو :ش ( فراعتم ةافاوملا مدعب قيلعتلاو «نيهبشلاب ًالمع) :م رذنلا

 لام لا نمض هنع لوفكملا تام نإف « لاما هيلعف ادغ هب فاوي مل نإ :لاقو لجر سفنب لفك نمو) :م

 دقو هب لوفكملاب ةافاوملا مدع طرشب لاملاب ةلافكلا قلع هنأل :ش ( ةافاوملا مدع وهو طرشلا ققحتل

 . لالا بج ويف طرشلا ققحت

 هركذ انهاهو هب لوفكملا توم ركذي مل ىلوألا يف نأ ريغ ىلوألا نيع ةلأسملا هذه : ليق نإف

 . توافتي ال هتوم مدعو هتومب لالا موزل ذإ ‹ قرفلا عقي ال هبو

 ‹ ةلأسملا هذه يف دغلا ظفل «عماجلا» خسن ضعب يف ركذي مل هنأ وهو « قرف امهنيب لب : انلق

 . ديقملا ريغ قلطملا ذإ « قرف امهنيب ناكف « اديقم انهو اًقلطم ةافاوملا مدعب لامل اب ةلافكلا قيلعت ناكف

 ركذي مل هذه يف نأ تمدقت يتلا يرودقلا ةلأسمو ةلأسملا هذه نيب قرفلاو : يزارتألا لاقو

 يضاقو ديهشلا ردصلاو مالسإللا رخف هركذي مل اذهلو « ريغصلا عماجلا خسن رثكأ يف دغلا ظفل

 . قرفلا لصحف هنع ةقلطم هذهو تقوب ةديقم يرودقلا ةلأسم تناكف مهضعب ركذ اغنإو « ناخ

 ‹ يح وه يرودقلا ةلأسم يفو دغلا لبق تام انه هب لوفكملا نأ : قرفلا نم يناثلا هجولاو

 سانلا ضعب مهول ةحازإ «ريغصلا عماجلا» ةلأسم ركذف تقولا كلذ يف هب فاوي مل ليفكلا نكلو

 لب « امهنيب قرف ال : لاقف تيم وهو ةافاوملا مدعو يح وهو ةافاوملا مدع نيب قرف نوكي اجبر هنأ

 . تقولا يف ةافاوملا مدع وهو طرشلا دجو اذإ لالا بجي

۹ 



 مل نإ هنآ یلع لجر هسفنب لفکت یتح « اهنیبی مل وأ اهنیب ‹ رانید ةئام رخآ ىلع یعدا نمو : لاق
 امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ةئالا هيلعف ًادغ هب فاوي مل نإف « ةئاملا هيلعف ًادغ هب فاوي
 هنأل ؛ هاوعد ىلإ تفتلي مل كلذ دعب ىعدا مث لجر هب لفكت ىتح اهنيبي مل نإ دمحم لاقو « -هللا

 هجولا اذه ىلع ةلافكلا حصت الو « هيلع ام ىلإ هبسني مل هنأ ىري الأ « رظحب ًاقلطم الام قلع

 حصت ال بجي مل اذإو « سفنلا راضحإ بجي الف نايب ريغ نم ىوعدلا حصت مل هنألو اهنيب نإو

 افرعم ركذ لاملا نأ امهلو . نيب اذإ ام فالخب « هيلع ءانب هنأل لام اب حصت الف سفنلاب ةلافكلا

 يواعدلا يف لامجإلاب ترج ةداعلاو « هيلع ام ىلإ فرصنيف

 ةئيدر وأ ةديج اهنأ رانيد ةئام ةفص نيب يأ :ش ( اهنيب رانيد ةئام رخآ ىلع ىعدا نمو : لاق ) :م

 نإق « ةئاملا هيلعف اًدغ هب فاوي مل نإ هنأ ىلع لجر هسفنب لفكت ىتح اهنيبب مل وأ) :م ةينكر وأ ةقيلخ وأ
 لاقو) :م دمحأ لاق هبو :ش ( -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ةئاملا هيلعف ادغ هب فاوي مل

 ىوعد ىلإ يأ :ش ( هاوعد ىلإ تفعلي مل كلذ دعب ىعدا مث لجر هب لفكت ىتح اهنيبي مل نإ : دمحم
 مدع هقالطإب دارأ :ش ( اًقلطم الام قلع) :م ليفكلا نأل يأ :ش ( هنأل) :م يعفاشلا لاق هبو بلاطلا
 وهو ددرتب يأ :ش ( رظحب) :م هيلع كلاب تلفكت : لقي مل ثيح هب ىعدملا لاملا ىلإ ةئاملا ةبسن
 لقي مل ثيح :ش ( هيلع ام ىلإ هبسني مل هنأ) :م هلبق ال حيضوت :ش ( یری الأ) :م ةافاوملا مدع طرش
 .نالف ىلع كل يتلا

 لاملا قيلعت هجو ىلع ةلافكلا حصت ال يأ :ش ( اهنيب نإو هجولا اذه ىلع ةلافكلا حصت الو) :م
 ىلع ةئالا مزتلي نأ لامتحال كلذو طسولاو ةءادرلاو ةدوجلا نم ةئاملا ةفص نيب نإو رظحب اًقلطم
 . يديرتاملا ركذ اذكه « لاحلا يف هيلع ىعدملا كرتي ىتح يعدملل ةوشرلا هجو

 نسحلا يبأ مامإلا خيشلا ىلإ بوسنم رخآ هجو اذه :ش ( ىوعدلا حصت مل هنألو) :م
 ةلاهجب ىوعدلا داسفل يضاقلا سلجم ىلإ :ش ( سفنلا راضحإ بجي الف نايب ريغ نم) :م يخركلا

 دقع نأل يأ :ش ( هيلع ءانب هنأل لامل اب حصت الف سفنلاب ةلافكلا حصت ال بجي مل اذإو) :م هب ىعدملا

 لاملا نيب اذإ سفنلاب ةلافكلا حصت نأ بجوي اذهو سفنلاب ةلافكلا دقع ىلع ءانب لاملاب ةلافكلا
 . سفنلاب ةلافكلا حصت ثيح لاملا يأ :ش ( نيب اذإ ام فالخب) :م هلوق ىنعم وهو

 اًفرعم ركذ لاملا نأ) :م -هللاامهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو) :م

 دغ هب فاوي مل نإ : لاق ثيح اًفرعم ركذ ليفكلا لوق يف لاما نأ ينعي :ش ( هيلع ام ىلإ فرصنيف
 ( يواعدلا يف لامجإلاب ترج ةداعلاو) :م دوهعملا وه هنأل ليصألا ىلع ام ىلإ فرصنيف لاملا هيلعف
 دنع هونيبو يضاقلا سلجم ريغ يف ًالوأ ىوعدلا نولمحي مهنأ سانلا نيب ترج ةداعلا يأ :ش
 . ةجاحلا تقو ىلإ مهمالكل اًفرصو موصخلا ليحل اعفد يضاقلا

۰ 



 ةلاقكلا ةحص نيبتف ىوعدلا لصأب نايبلا قحتلا نيب اذإف « نايبلا رابتعا ىلع ىوعدلا حصقف

 يبأ دنع صاصقلاو دودحلا يف سفنلاب ةلافكلا زوجي الو : لاق . ةيناثلا اهيلع بترتيف ىلوألا

 . هدنع اهيلع ربحي ال هانعم -هللا همحر- ةفينح

 لصأب نايبلا قحتلا نيب اذإف) :م هتهج نم :ش ( نايبلا رابتعا ىلع ىوعدلا حصتف) :م كلذك ناك اذإف

 يهو :ش( ىلوألا ةلافكلا ةحص نيبتف ) :م كلذك ناك اذإف « ىوعدلا ءادتبا ىلإ ينعي :ش ( ىوعدلا

 هل لوقلا نوكيو لاملاب ةلافكلا يهو ةيناثلا ةلافكلا يأ :ش ( ةيناثلا اهيلع بترتيف) :م سفنلاب ةلافكلا

 . داسفلا يعدي ليفكلاو ةلافكلا ةحص يعدي هنأل « نايبلا اذه يف

 يبأ دنع صاصقلاو دودحلا يف سفنلاب ةلافكلا زوجي الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نم :ش ( هدنع اهيلع ربجي ال هانعم ) :م هلوقو ‹ يرودقلا ظفل انه ىلإ :ش ( - هللا همحر -ةفينح

 وأ دحلا هيلع نم ربجيال سفنلاب ةلافكلا زوجت ال : يرودقلا لوق ىنعم يأ «فنصللا مالك

 ليفك هنم بلط اذإ صاصقلا وأ دحلا هيلع هجوت نم مالكلا لصاح « ةلافكلا ىلع صاصقلا

 هيلع ربجي ال هئاطعإ نع عنتماف هيلع ىعدملا هيعدي ام تابثإل ءاضقلا سلجم يف هرضحي نأب هسفنب
 فذحب ةلافكلا رابجإ زوجي ال ةلافكلا زوجت الو : هلوق ىنعم نوكي اذه ىلعو « ةفينح يبأ دنع

 ىنعم «ريغصلا عماجلا حرش» يف مالسإلا رخف لاقو . اًراجم ةلافكلا ىلإ زاوحلا دانسإو فاضل

 «تابثإلل ًالايتحا هيف نأل « كلذ لعفي ال يضاقلا نأ صاصقلاو دودحلا يف ةلافك ال : دمحم لوق

 ركذو -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق اذهو : مالسإللا رخف لاق مث « هفالخ وهو ءردلاب رمأ عرشلاو

 ةلافكلا نأ « يفاكلا رصتخم حرش)» نم ةلافكلا باب لوأ يف يباجيبسألا نيدلا ءالع مامإلا خيشلا

 ‹ حصي سفنلا نود امو سفنلا يف صاصقلا هيلع نمو ةقرسلا دحو فذقلا دح هيلع نم سفنب

 . عامجإلاب ربجي ال دودحلا يف ليفكلا ءاطعإ ىلع ربجلا يف فالخلا انإو

 «لماشلا» يفو . ربجي هيبحاص دنعو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ربجي ال صاصقلا يفو

 هيفو دحلا سفنب ةلافكلا زوجت الو سفنلاب ةلافكلا تزاج ةقرسلاو فذقلا دحو صاصقلا يفو
 تناك نإ يمايق ىلإ همزلا فذقلا يعدمل يضاقلا لوقيو « دحاو صاصق ىف ةلافك زوجت ال اًضيأ

 رمأ يف فالخلاو : لاق مث «مايأ ةثالث ًاليفك ذحخأي امهدنعو. ةفينح يبأ دنع ةرضاح كتنيب

 يف سفنلاب ةلافكلا نأ : يخركلا ركذو حص ناسنإ لفك ول هنإف ‹ ةحصلا يف ال هئاطعإب يضاقلا

 نأ يضاقلل له نكلو « هسفنب بولطملا امهلدب ذإ اعيمج مهلوق يف ةزئاج صاصقلاو دودحلا
 نكلو ًاليفك هنم يضاقلا ذخأي ال : هللا همحر ةفينح وبأ لاق ؟ مصخلا بلط اذإ ليفكلاب هرمأي

 يف يضاقلا هسبحي ال مث « «ةفحتلا» بحاص ركذ اذك «ىفوتست وأ ةنيبلا هيلع ماقت ىتح هسبحي

 وأ انز هنأ دهشیف يضاقلا هفرعي لدع دهاش وأ ناروتسم نادهاش دهشي یتح صاصقلاو دودحلا

 دهشي ىتح ةلادعلاو ددعلا نم ةداهشلا يرطش دحأب ةمهتلا توبثل ذئنيح يضاقلا هسبحيف لتق

۳۱ 



 ‹ دبعلا قح صلاخ هنأل صاصقلا يفو دبعلا قح هيف نأل فذقلا دح يف ربجي : الاقو

 ثيح لاومألا فالخب . ةمهتلاب الجر سبح ةَ هللا لوسر نأ «حص دقو لودعلا دوهشلا هيلع
 . دحاولا ةداهشب اهيف سبحي ال

 نم مظعأ سبحل اب قثوتلاو « سبحي : ةفينح وبأ لاق دقف : ليق نإف “ عطقألا حرش» يفو

 ليفكلاب قثوتلا

 يف يقطانلا لقنو« بجاو اهب سبحلاو ةمهتلل وه امنإو « قثوتلل سبحلا سيل :هل ليق
 هيف لبقتو دوهشلا ةلادع نع لأسي ىتح سبحي ال : ريزعتلا يف «متسر نبا رداون» نع «هسانجأ»

 . يمدآلا قح وهو ةلافكلا هيف حصتو وفعلا هيف زوجيو « لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش ىلع ةداهشلا
 : ةالصلا كرتيو « هبرشيو رمخلا عمجي يذلا يف ةعامس نبا ةياور «فسوي يبأ رداون» يفو

 يف هدلخأو هسبحأ ينإف سانلا برضو ةقرسلاو لتقلاب مهتي نمو هجرحأ مث هبدؤأو هسبحأ
 اذه يف ةفينح يبأ لوقبو هسفن ىلع لوألا رشو سانلا ىلع اذه رش نأل « بوتي نأ ىلإ نجسلا
 . ملعلا لهأ رثكأ لوقو لوق يف يعفاشلاو دمحأ لاق بابلا

 دح يف هيلع ىعدملا ربجي : دمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش ( فذقلا دح يف ربجي :الاقو ) :م

 دح يف يآ :ش ( هيف نأل) :م هلثم كلام نعو . لوق يف يعفاشلا لاق هبو « ةلافكلا ىلع فذقلا

 يعدملاو ىلاعت هللا قح بلاغلا ناك نإو ‹ هيف ىوعدلا طرتشي اذهلو :ش ( دبعلا قح ) :م فذقلا

 هنم ذخأي نأ ىلإ جاتحيف هسفن يفخي دق بولطملاو بولطملا نيبو دوهشلا نيب عمجي نأ ىلإ جاتحي

 يفو « امهلوق ىلع ةلافكلاب ربحلا يف فذقلا دحب ةقرسلا دح يبوبحللا مامإلا قحلأو « ًاليفك
 لاقو . دابعلا قح اهب قلعتي يتلا دودحلا نم هنأل ةفينح يبأ لوق ىلع ربجلا ريغب زاوجلا
 نم عنملا ةمزالملا ريسفت سيلو ةمزالم اب هرمأي نكل سبحلا انه رجلا سفن سيل : ينانيغرملا

 باب ىلإ ىهتنا اذإف « بيغي اليك راد امنيأ هعم روديف بولطملا عم بلاطلا بهذي نكل باهذلا
 ثيح نكيلو هعم لخدي لوخدلا يف هل نذأ نإف لوخدلا يف بلاطلا هنذأتسيل لوخدلا دارأو رادلا

 . لوخدلا نم هعنیو هراد باب يف هسبحی نذأی مل نإو نکسی

 يرجيف :ش ( دبعلا قح صلاخ هنأل ) :م اًنضيأ صاصقلا يف ربجي يأ :ش ( صاصقلا يفو) :م

 عمتجا ام صاصقلا نأل « رظن هيفو : يزارتألا لاقو . هقوقح رئاس يف امك ليفكلا ذخأ يف ربجلا

 يفشي ثيح نم دبعلا قحو « داسفلا نع ملاعلا ءالخإ ثيح نم ىلاعت هللا قح ناقحلا هيف

 - ةريره يب نع هدج نع هيبأ نع كلام نب كارع نب ميشخ نب ميهاربإ قيرط نم (۷ وقهيبلا هاور (1)
 . فيعض ميثخ نب ميهاربإ : لاق مث ًاعوفرم

 . فیعض هدانسإو هب سأب ال میثخو : تلق

<۲ 



 ريغ نم .«دح يف ةلافك ال » : مالسلا هيلع هلوق ةفينح يبألو . ىلاعت هلل ةصلاخلا دودحلا فالخب

 ئردنت اهنأل قوقحلا رئاس فالخب قاثيتسالا اهيف بجي الف ءردلا ىلع لكلا ىنبم نألو.لصف

 هب هسفن تحمس ولو . ریزعتلا یف امک قاثیتسالا اهب قیلیف تاهبشلاب

 هلل ةصلاخلا دودحلا فالخب) :م وفعلاو ضايتعالا ةحصل بلاغ هيف دبعلا قح نكلو . رودصلا

 . قافتالاب اهيف ةلافكلا زوجي ال ينعي « رمخلا برشو انزلا دح اهب دارأ :ش ( ىلاعت

 لاق :ش أ( دح يف ةلافك ال) :م : ل يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوق ةفينح يبالو) :م
 نع يضاقلا بدأ يف فاصخلا هركذ 4 يبنلا مالك نم ال حيرش مالك نماذه ليق : لمكألا

 ايك هللا لوسر ىلإ ًاعوفرم ثيدحلا اذه يور : «يضاقلا بدأ» يف ديهشلا ردصلا لاقو « حيرش

 يف يقهيبلا هجرخأ اذه : تلق . رظن هعفر يف انلو : هرخآ يف لاق مث « هنيعب يزارتألا هلاق اذكو

 لوسر نآ هدج نع هيبآ نع بيعش نب ورمع نع يعالکلا رمع يبا نب رمع نع ةيقب نع هننس
 ةيقب خياشم نم وهو يعالكلا رمع يبأ نب رمع هب درفت لاقو .« دح يف ةلافك ال» لاق يب هللا

 هب هلعأف يعالكلا رمع نع «لماكلا» يف يدع نبا هاورو . یهتنا ؛ةرکنم هتایاورو نیلوهجلا

 ةركنم هثيداحأو نيلوهجملا رئاس نع ىوري امك ةيقب ريغ هنع یور هنآ ملعأ ال لوهجم هنإ : لاقو

 صلاخ وه دح نيبو دبعلا قح هيف دح نيب قرفي مل ينعي :ش ( لصف ريغ نم) :م ةظوفحم ريغ
 ىلع يأ :ش ( ءردلا ىلع لكلا ىنبم نألو) :م . دودحلا عيمج يف ةلافكلا زوجت الف ىلاعت هللا قح

 يف لاق .هب عنصي اذام هدنع لفكي مل اذإف « لفكتلاب ينعي :ش ( قاثيتسالا هيف بجي الف) :م عفدلا

 ىلخ الإو اهيف ةنيبلا رضحأ نإف « سلجملا نع يضاقلا مايق تقو ىلإ همزالي : «يناهربلا عماج»

 لب ليفكتلل ال سبحي ماقآ نإف « نيروتسم ريغ نيدهاش وأ ًالدع ادهاش نکی مل اذإ اذه « هلیبس

 ئىردنت اهنأل ) :م ليفكتلاب قاثيتسالا هيف بجي ثيح :ش ( قوقحلا رئاس فالخب) :م ةمهتلل

 اميف ليفكلا ءاطعإ ىلع بولطملا سبحي يأ :ش ( ريزعتلا يف امك قاثيتسالا اهب قيليف تاهبشلاب
 فلحيو ةداهشلا ىلع ةداهشلابو « تاهبشلا عم تبثيو دبعلا قح ضحم هنأل ؛ ريزعتلا هيف بجي

 . لاومألاک هيف ربجیف هيف

 هيلع ربج ريغ نم بلاطلل ليفكلا ءاطعإب هيلع ىعدملا سفن يأ :ش ( هب هسفن تحمس ولو) :م

 صاصقلا يف هسفنب ليفكلا لدبو بولطملا سفن كلذ يف حماسو ليفكلا ءاطعإب عربت ول ينعي

 نب ورمع ينثدح يقشمدلا رمع يبأ نب رمع نع ديلولا نب ةيقب قيرط نم (۷۷ )١/ يقهيبلا هاور : فيعض (1)

 نع ثيدحلا ركنم يقشمدلا رمع يبأ نب رمع : دمحأ وأ لاق : لاق مث . ًاعوفرم - هدج نع هيبأ نع بيعش

 . ملعأ هللاو « هرکنم هتایاورو
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 هب بلاطيف بجاو اهيف سفنلا ميلست نأل ؛ هيلع هبجوم بيترت نكمأ هنأل ‹ عامجإلاب حصي
 هفرعي لدع دهاش وأ ناروتسم نادهاش دهشي ىتح اهيف سبحي الو : لاق . مضلا ققحتيف ليفكلا

 ء ةلادعلا وأ ددعلا امإ  ةداهشلا يرطش دحأب تبثت ةمهتلاو ء انه اه ةمهتلل سبحلا نأل ؛ يضاقلا

 . ةلماك ةجحب الإ تبثي الف هيف ةبوقع ىصقأ هنأل لاومألا باب يف سبحلا فالخب

 دح يفاذه : «ةيزانجلا» يفو :ش ( عامجإلاب) :م ةلافكلا يأ :ش ( حصي) :م ةقرسلاو فذقلا دحو

 هب تحمس نإو ةلافكلا زوجي ال قح هيف دبعلل سيل دح ىف امأ « فذقلا دحك قح هيف دابعلل

 مازتلا هبجوم :ش ( هيلع هبجوم بيترت نكمأ هنأل) :م هيف ةبلاطملا مدعب يعفاشلاو دمحأ لاقو

 هيف ريمضلاو ةبلاطملا يف ةمذلا مض وهو ةلافكلا دقع بجوم يأ: ةعيرشلا جات لاقو . ةبلاطملا

 ىوريو دودحلا يف يأ :ش ( اهيف سفنلا ميلست نأل ) :م ليفكتلا ىلإ هيلع يفو ليفكتلا ىلإ عجري
 :ش ( مضلا ققحتيف ليفكلا هب بلاطيف بجاو) :م صاصقلاو فذقلا دح يف يآ ةينثتلا ريمضب امهيف

 . ةبلاطملا يف ةمذلا ىلإ ةمذلا مض وهو

 م -لاق ظفل خسنلا نم ريثك يف سيلو - « ريغصلا عماجلا » يف دمحم لاق يأ :ش ( لاق) :م

 :ء صاصقلاو فذقلا دح يف يأ امهيف خسنلا ضعب يفو « دودحلا يف يأ :ش ( امهیف سبحی الو)

 ول هنأل هب ديق ًالدع هنوک فرعي يأ :ش ( يضاقلا هفرعي لدع دهاش وأ ناروتسم نادهاش دهشي یتح)

 زوجيو « ءاهلا حتفو ءاتلا مضب ةمهتلا :ش ( انهاه ةمهتلل سبح ا نأل) :م هسبحي ال ال وهجم ناك

 . اًنضيأ ناکسإلاب

 يأ هتمهتاو ءاهلا حتفت دقو واولا نم لدب ءاتلاو مهولا نم ةلعف ةمهتلا : ريثألا نبا لاقو

 مهولاو يدلخ يف عقو يأ برض باب نم اًمهو همهأ ءيشلا تمهو نم « هيلإ بسن ام هيف تننظ

 ةداهشو طايتحالل انهو داسفلا ةمهت ةمهتلل سبحلا ىنعمو « رطاخلا نم بلقلا يف عقيام

 تانايدلا يف ةجح دحاولا ربخو ةمهتلا تابثإل حلصيف مكحلا تابثإل حلصت نيروتسلا

 داسفلا ةمهتل سبحلاو « قحلا لصأ تبثت مل نإو ةمهتلا لدعلا ةداهشب تبشيف تالماعملاو

 . ةمهتلاب الجر سبح هنأ اهب هللا لوسر نع هدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب یور ال «عورشم

 يف ةلادعلاو « نانثا ددعلا :ش ( ةلادعلا وأ ددعلا امإ ةداهشلا يرطش دحأب تبشت ةمهتلاو) :م

 :م اهيرطش دحأب تبثيف تانايدلا نم وهو داسفلا عفد باب نم ةمهتلل سبحلا نأ رم دقو دحاولا
 نأل يأ :ش ( هنأل) :م دحاولا ةداهشب هيف سبحي ال ثيح :ش ( لاومألا باب يف سبحلا فالخب)

 زوجي الف :ش ( ةلماك ةجحب الإ تبثي الف) :م لاومألا باب يف يأ :ش ( هيف ةبوقع ىصقأ) :م سبحلا
 ةبوقعلا ىصقأ ريزعتلاو صاصقلاو دودحلا يف امأ « هب صاصقلاو دودحلا توبث لبق هب بقاعي نأ
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 لوصحل دحاولا ةداهشب صاصقلاو دودحلا ىف سبحي ال امهلوت ىلع نأ «يضاقلا بدأ يف ركذو

 نكم هب بلاطم نيد هنأل ؛ جارخلا يف نازئاج ةلافكلاو نهرلاو : لاق . ةلافكلاب قاثيتسالا

 مث هسفنب ًاليفك لجر نم ذخأ نمو : لاق . امهيف هيلع دقعلا بجوم بيترت نكميف ءافيتسالا
 ‹ ةددعتم يهو ةبلاطملا مازتلا هبجوم نأل ؛ ناليفك امهف رخآ ًاليفك هنم ذخأو بهذ

 ركذو) :م صاصقلاو دحلا توبث لبق هب بقاعي نأ زاجف « ةبوقع عون سبحلاو برضلا ذإ ٠ لتقلا
 فسوي يبأ لوق ىلع يأ :ش ( امهلوق ىلع نأ) :م لوهجملا ةغيص ىلع ركذ :ش ( يضاقلا بدأ يف

 قاشيتسالا لوصحل دحاولا ةداهشب صاصقلاو دودحلا يف سبحي ال) :م -هللا امهمحر- دمحمو

 ىلإ ةجاحلا عقت مل صاصقلاو دودحلا يف ةتباث ةلافكلا تناك امل امهدنع نأ ينعي :ش (ةلافكلاب

 اربج اهيف ةلافك ال - هللا همحر - ةفينح ىبأ دنعو . ةلافضكلاب لصحي قاثيتسالا نأل « سبحلا

 ٠ . لودعلا دوهشلا هيلع دهشي يك سبحيف

 جارخلا يف نازئاج ةلافكلاو نهرلاو) :م :ريغصلا عماجلا» يف دمحم لاق يأ :ش ( لاق) :م

 عنمو هلجأل مزاليو هب سبحي هنأ ىرت الأ :ش ( هب بلاطم نيد) :م جارخلا نأل يأ :ش (هنأل

 . (ةيريهظلا دئاوفلا» يف اذك « نويدلا رئاسك هب نهرلاو ةلافكلا زوجيف ةاكزلا بوجو

 ةرهاظلا لاومألا يف دابعلا ةهج نم بلاطم نيد هنإف ةاكزلا اذه ىلع لكشي : ليق نإف

 . ةاكزلا نيدب ةلافكلا زوجي الو ء ةاكزلا يف رم امك كلاملا وهو هبئان ةنطابلا يفو «ماماإلا

 ال اذهلو « لاملا كيلمت وه لب نيدب تسيل ةاكزلا نأل حصي ال اغنإ : يشاترمتلا لاق : انلق

 . هتکرت نم ذخۆی هناف ‹« جارخلا فالخب اندنع هتکرت نم ذحخۆي

 نماذهف ءافيتسالا بناجل قيثوت نهرلا نأل « نهرلا ىلإ عجار :ش ( ءافيتسالا نكمن) :م

 بيترت نكميف) :م ةلافكلا ىلإ عجري هب بلاطي نيد :هلوق نأل « بترم ريغلا رشنلاو فللا باب

 ةعورشماهنوك ةلافكلا بجومو نهرلاو ةلافكلا دقعلاب دارملا :ش ( امهيف هيلع دقعلا بجوم

 يف ريمضلاو نهرلا نم هؤافيتسا نكي نومضمب اعورشم هنوك نهرلا بجومو « ةبلاطملا لمحتل
 . ةلافكلاو نهرلا عجري امهيف يفو « جارخلا ىلإ عجري هيلع

 بهذ مث هسفنب ًاليفک لجر نم ذخأ نمو) :م : «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م

 ًاليفك نويدملا وهو بولطملا نم ذخأو بلاطلا بهذ يأ : رش ( ناليفك امهف رخآ ًاليفك هنم ذخأو

 مازتلا ) :م ةلافكلا دقع بجوم يأ :ش ( هبجوم نأل) :م ناليفك يناثلاو لوألا يأ امهف رخآ

 ىلع الفك اذإ اذكف « زاج اعم هسفنب اًعيمج الفك ولامهنأ ىرت الأ :ش ( ةددعتم يهو ةبلاطمل

 ‹ نيدلاك اذه سيلو رخآلا نود وه ئرب بلاطلا ىلإ ليصألا سفن امهدحأ ملسأ مث بقاعتلا

 دحاولا دقعلا يف ةثالثلا ءالفكلاو : «قيرافتلا» يفو نآربي دحاو نيدل نيليفكلا دحأ ىضق ول هنإف
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 ناك ًامولعم « ةزئاجف لاملاب ةلافكلا امأو . نايفانتي الف قثوتلا دادزي ةيناثلابو ٠ قثوتلا دوصقملاو
 ‹ هيلع كل اب وأ « فلأب هنع تلفكت : لوقي نأ لثم « ًاحيحص ًانيد ناك اذإ الوهجم وأ هب لوفكم ا

 ء ةلاهجلا اهيف لمتحيف عسوتلا ىلع ةلافكلا ىنبم نأل ؛ عيبلا اذه ىف ككردي امب وأ

 . مهميلستك ليصألا ملس مهيأ

 ىلعاولفك نإو « فلألا ثلثب دحاو لك بلاط فلأب اولفك ةثالث : « يفاشلا » يفو
 بهذمو «ىشاترمتلاو ىنانيغرملاو ةمئألا سمش هركذ اذك « فلألاب دحاو لك بلاطي بقاعتلا
 يبأ نب لوق يفو « يزارتألا هلاق اذك حصت ال هدنع سفنلاب ةلافكلا نأل انه ىتأتي ال يعفاشلا
 يأ :ش ( ةيناثلابو « قيثوتلا) :م ةلافكلا دقع نم :ش ( دوصقملاو) :م لوألا ليفكلا ىري ىليل

 . ناتلافكلا يأ :ش ( نايفانتي الف قثوتلا دادزي ) :م ةيناثلا ةلافكلابو

 تراص نيح سفنلل اًيفوتسم راص دقف ًاليفك هنم ذخأو بولطملاو بلاطلا ذخأ امل : ليق نإف
 ئرب نيدلا بولطملا نم بلاطلا ذخأ اذإ نيدلاب ليفكلا ةلرنب لوألا ليفكلا اربي ال ملف هدي يف
 . ليفكلا

 هيلإ سفنلا ميلستو قاب هقح انهاهو « قح هل قبي مل نيدلا ذخأ اذإ بلاطلا نأل : هل ليق

 . یهتنا« هقح جرختسی یتح تقو لک يف هيلإ جاتحی

 هنع باوج باوجلاو « لوألا ليفكلا ئرب هلوق ىلع ىليل يبأ نبا ليلد لاؤسلا سفن : تلق
 . مهفاف

 لاملاب ةلافكو سفنلاب ةلافك نيمسق ىلع ةلافكلا فنصملا مسق امل :ش ( لاملاب ةلافكلا امأو) :م
 اذإ هيف فالخ ال اذهو « امأ باوج وهو :ش (ةزئاجف) :م هلوقب يناثلا نايب يف عرشف لوألا نيبو
 ناک اًمولعم) :م هلوق ینعم وهو « اندنع زئاج كلذكف ًالوهجم لاما ناك اذإ امأو « امولعم لاما ناك
 هلوق لشم مولعملا ةروصو « ًالوهجم ناك اذإ : زوجي ال يعفاشلا لاقو :ش ( الوهجم وأ هب لوفكملا
 - فنصلا هنيب نآلاو . هيلع كلام هنع تلفكت : هلوق لثم لوهجملا ةروصو « فلأب هنع تلفكت

 نع هب زرتحا :ش ( اًحیحص اّنید ناک اذإ) :م هلوقب هيلإ راشأ « اندنع طرش هيف نکلو - هللا همحر
 وأ) :م مولعملا ةروص اذه :ش ( فلأب هنع تلفكت : لوقي نأ لثم ) :م ًضيأ نآلا ءيجيو ةباتكلا لدب

 ككردي اب وأ ) :م لوهجملا ةروص وه اذهو « هيلع كل اب هنع تلفكت : لاق وأ يأ :ش ( هيلع كل ام

 ىنبم نأل) :م عيبلا اذه يف ضراوعلا نم ككردي اب هنع تلفكت : لوقي وأ يأ :ش ( عيبلا اذه يف
 لمتحيف) :م ةريسيلا ةكردتسملا ةلاهجلا اهتحص معني الف ءادتبا عربت اهنأل :ش ( عسوتلا ىلع ةلافكلا

 دمحأو كلام لاق انلوقبو « هب لوفكم ا ةلاهج يأ :ش ( ةلاهجلا) :م ةلافكلا يف يأ :ش ( اهيف

 نباو يروثلاو ثيللا لوق وهو لوهجملا نامض حصي ال : ديدجلا يف لاقو . ميدقلا يف يعفاشلاو
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 نإو ةلافكلا تحص ةجشل لفك اذإ امك راصو « ةجح هب ىفكو « عامجإ كردلاب ةلافكلا ىلعو
 ‹ ةباتكلا لدب نوكي ال نأ هدارمو « احيحص ًانيد نوكي نأ طرشو . راصتقالا وأ ةيارسلا تلمتحا

 هيلع يذلا بلاط ءاش نإ رايخلاب هل لوفكم او : لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم يف كينأيسو

 مايق يضتقي كلذو <« ةبلاطملا يف ةمذلا ىلإ ةمذلا مض ةلافكلا نأل هليفك بلاط ءاش نإو « لصألا

 ‹ هنع ةءاربلا ال لوألا

 هلوقانلو . عيبلا يف نمشلاك الوهجم حصي ملف :لاق « مازتلا هنأل اولاق رذنملا نباو ىليل يبأ

 فلتخي ريعبلا لمح نأل . ۷١( ةيآلا: فسوي) «(ميعز هب انأو ريعب لمح هب ءاج نمو # : ىلاعت

 . مراغ ميعزلا» : مالسلا هيلع هلوق مومعو « ريعبلا فالتحخاب

 ةلافكلا ىلع اًمدقم :هلوق وه هربخوأدتبم عامجإ :ش ( عامجإ كردلاب ةلافكلا ىلعو) :م

 عامجإلاب حصي هنإف هب لوفكملا ةلاهجب ةلافكلا ةحص ىلع حاضيإلا ةدايز هب دارأو « كردلاب

 وهو قاقحتسالا نامض نع ةرابع وهو « كردلا نامض زاوج ىلع يعفاشلا صنو : «عطقألا»يفو

 ءارلا كيرحتب كردلاو دحأ عيبملا قحتسا نإ نمثلل نماض انآ : يرتشملل لوقي نأ وهو « لوهجم

 . هصالخ يلعف كرد نم كقحل ام : لاقي « ةعبتلا اهنيكستو

 ىلع كلام ضعب كل تنمض : لاق ولامك حصي الف لوهجم لام نامض اذه : ليق نإف

 يأ :ش ( هب یقکو) :م ءاش رادقم ىأ نيبي نماضلا ىلإ هيف رايخلاو اندنع حصي اذه :هل ليقف . نالف

 امك) :م روكذملا اذه مكح يأ :ش ( راصو) :م ججحلا ىوقأ نم عامجإللاو :ش (ةجح) :م عامجإلاب

 . ةلاهج اهيف نأ عم :ش ( ةلافكلا تحص) :م اطخ يأ :ش ( ةحشل لفك اذإ

 فالخب ةيارسلا نودب هيلع :ش ( راصتقالا وأ ) :م سفنلا ىلإ :ش ( ةيارسلا تلمتحا نإو ) :م

 يأ :ش ( طرشو) :م صاصقلاب ةلافكلا حصت الو صاصقلا اهيف نأل ادمع ةجشب ةلافكلا

 لام اب ةلافكلا امأو : هلوق يف كلذو :ش ( اًحيحص ايد ) :م هب لوفكملا :ش ( نوكي نأ) :م يرودقلا

 يف يرودقلا ظفل اذهو « اًحيحص ايد ناك اذإ الوهجم وأ هب لوفكملا ناك اًمولعم ةزئاجف

 لدب نوکی ال نآ) :م احیحص اتید ناک اذإ هلوق نم يرودقلا دارم يأ :ش ( هدارمو) :م «هرصتخم»

 ال حيحصلا نيدلا نأل « حيحص نيدب سيل هنأل « حصت ال ةباتكلا لدبب ةلافكلا نأل :ش ( ةباتكلا

 نإ هعضوم يف كيتأيسو) :م سفنلا زيجعتب امهنودب ةباتكلا لدب طقسيف ءاربإلا وأ ءادألاب الإ طقسي

 . بتاكملا باتك يف :ش ( ىلاعت هللا ءاش

 يأ :ش ( لصألا هيلع يذلا بلاط ءاش نإ رايخلاب هل لوفكملاو) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 مايق يضتقي كلذو « ةبلاطملا يف ةمذلا ىلإ ةمذلا مض ةلافكلا نأل ؛ هليفك بلاط ءاش نإو) :م نيدلا

 نبا لوقي امل اًفالخ اهنع ةءاربلا يعدتسي ال يأ :ش ( هنع ةءاربلا ال ) :م ىلوألا ةمذلا يأ :ش (لوألا
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 اهب اربي ال نأ طرشب ةلاوحلا نأ امك ىنعملل ًارابتعا ةلاوح دقعنت ذئنيحف « ةءاربلا هيف طرش اذإ الإ

 هاضتقم نأل ؛ امهبلاطي نأ هلو رخآلا بلاطي نأ هل امهدحأ بلاط ولو . ةلافك نوكي ليحللا

 هنم كيلمتلا نمضتي امهدحأ هرايتخا نأل ‹ نيبصاغلا دحأ نرمضت راتخا اذإ كلاملا فالخب «مضلا

 : لاق . قرفلا حضوف كيلمتلا نمضتي الف ةلافكلاب ةبلاطملا امأ « يناثلا نم كيلمتلا هنكمي الف

 كل باذ ام وأ يلعف انالف تعياب ام : لوقي نأ لثم « طورشلاب ةلافكلا قيلعت زوجيو

 هلاق . ليفكلا بلاط ءاش نإو هلوق : ىكاكلا لاقو . ليصألا ةءارب بجوت ةلافكلا نإ : ىليل يبأ

 :+ ليصألا نع ةبلاطملا رذعت اذإ الإ ليفكلا بلاطي ال هنأ هنع ةياور يف كلام نعو  ءاملعلا رثكأ
 :ش ( دقعنت ذئنيحف) :م ليصألا ةءارب ةلافكلا دقع يف طرش اذإ الإ يأ :ش ( ةءاربلا هيف طرش اذإ الإ )
 .ةلاوحلا ةيصاخب ىتأ هنأ وهو :ش ( ىنعملل رابتعا ةلاوح) :م ةلافكلا يأ

 دحأب يروثلاو يعفاشلل اًفالخ اندنع ليصألا ىلع عجري ليفكلا يف ام ىلع ىون نإف
 . ىلاعت هللا ءاش نإ «ةلاوحلا باتك» يف هنايب ءيجيسو « ةثالثلا رومألا

 بلاط ولو « ةلافك نوكي ليحملا) :م ةلافكلاب يأ :ش ( اهب اربي ال نأ طرشب ةلاوحلا نأ امك) :م

 بلاطي نأ هل ) :م ليصألاو ليفكلا امهو نينثالا دحأ هل لوكفملا بلاط ولو يأ :ش ( امهدحأ

 ليفكلا يأ :ش ( امهبلاطب نأ هلو ):م رخآلا ةبلاطم طقست ال امهدحأ ةبلاطم نأل :ش ( رخآلا

 ىلإ ةمذلا مض يأ :ش (مضلا) :م ةلافكلا دقع ىضتقم يأ :ش ( هاضتقم نأل) :م اًعيمج ليصألاو

 .ةمذلا

 بصاغلا نم بصغو بصاغ هنم بصغ يذلا ءيشلا كلام يأ :ش ( كلاملا فالخب) :م

 هل سيلف بصاغلا بصاغو بصاغلا امهو :ش ( نيبصاغلا دحأ نيمضت راتخا اذإ) :م رخآ بصاغ

 يأ :ش ( امهدحأ) :م نيمضت كلام لارايتخا يأ :ش ( هرايتخا نأل) :م كلذ دعب رخآلا نمضي نأ

 يضاقلا ىضق اذإ ينعي هنيمضت راتخا يذلا نم يأ :ش ( هنم كيلمتلا نمضتي) :م نيبصاغلا دحأ

 نم هنأل « يناثلا بصاغلا نم يأ :ش ( يناثلا نم كيلمتلا هنكمي الف) :م ؛طوسبملا »يف اذك «كلذب

 نمضتي الف ةلافكلاب ةبلاطملا امأ ) :م دحاو نامز يف نينثال اًعيمج ةدحاولا نيعلا كلي نأ لاحملا
 حضوف) :م رخآلا ةبلاطم امهدحأ ةبلاطم عني الف ةقيقح ءافيتسالادجوي ملام :ش ( كيلمتلا

 . نيتلأسملا نيب :ش (قرفلا

 الالف تعياب ام : لوقي نأ لثم طورشلاب ةلافكلا قيلعت زوجيو) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 ول ىتح « ةلافكلا ةحص عنمت هتلاهج ذإ « اًمولعم هل لوفكملا ريصيل تالف : هلوقب ديق :ش ( يلعف

 تشحافتف هب لوفكملاو هنع لوفكملا ةلاهحجل زوجي ال نماض كلذل انأف سانلا نم تعياب ام : لاق

 ( كل باذ ام وأ ):م «حاضيإلا» يف اذك « ةلمحتم ةريسي هيف ةلاهحلا نأل . لوألا فالخب « ةلاهجلا
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 هب انأو رعب لمح هب ءاج نملو# : یلاعت هلوق هيف لصألاو « يلعف كبصغ ام وأ « يلعف هيلع

 حصي هنأ لصألا مث . كردلا نامض ةحص ىلعدقعنم عامجإلاو . (۷۲ةيآلا : فسوي) #ميعز

 ناكمإل وأ عيبملا قحتسا اذإ : هلوقك قحلا بوجول اطرش نوكي نأ لثم اهل مئالم طرشب اهقيلعت

 نع باغ اذإ : هلوق لثم ءافيتسالا رذعتل وأ « هنع لوفكم وهو ديز مدق اذإ : هلوق لثم ءافيتسالا

 نإ : هلوقك طرشلا درجمب قيلعتلا حصي ال امأف « هانركذ ام ىنعم يف طورشلا نم ركذ امو ةدلبلا

 لاملا بجيو ةلافكلا حصت هنأ الإ ًالجآ امهنم ًادحاو لعج اذإ اذكو « رطملا ءاج وأ حيرلا تبه

 ةدسافلا طورشلاب لطبت ال طرشلاب اهقيلعت حص امل ةلافكلا نأل ؛ الاح

 ( يلعف) :م وهف نالف ىلع يأ :ش ( هيلع) :م كل تبثو بجو ام يأ كل باذ ام لوقي وأ يأ :ش

 . «برغملا »يف اذك « محشلا بوذ نم راعتسم باذ ظفلو :ش

 يأ :ش ( يلعف) :م كنم بصغ ام يأ نالف كبصغ ام : لوقي وأ يأ :ش ( كبصغ ام وأ ) :م

 قيلعت باب يف يأ :ش ( هيف لصألاو) :م عضاوم ثالث يف يلع ةظفل يف ةددشم ءايلاو ٠ يلع وهف

 ةيآلا : فسوی ) ( میعز هب انأو ریعب لمح هب ءاج نمو # : یلاعت هلوق) :م ةمئالملا طورشلاب ةلاقكلا

 ‹ لوهجم ريعبلا لمح ذإ « ةلافكلا ةحص عنمت ال هب لوفكم ا ةلاهج نأ ىلع لدي هنإف :ش ( ۲

 . هنایب رم دقو

 دقعنم عامجإلاو) :م هراكنإ ىلع ىلاعت هللا صني مل ام انمزلت انلبق نم عئارش نأ هيف لصألاو

 نع هيف مالكلا رم دقو «كردلا نامض ةحص ىلع دقعنا عامجإلا يأ :ش ( كردلا نامض ةحص ىلع

 . بيرد

 طرشب) :م ةلافكلا دقع قيلعت يأ :ش ( اهقيلعت حصي هنأ) :م بابلا اذه يف :ش ( لصألا مث) :م

 انأف :ش ( عيبملا قحتسا اذإ : هلوقك قحلا بوجول اًطرش نوكي نأ لثم) :م دقعلا ىضتقمل :ش ( اهل مئالم

 لثم ءافيتسالا رذعتل وأ هنع لوفكم وهو ديز مدق اذإ : هلوق لثم ءافيتسالا ناكمإل وأ) :م كلذل نماض

 امو) :م هيلع اب كل نماض انأف ةدلبلا نع هنع لوفكم ا باغ اذإ يأ :ش ( ةدلبلا نع باغ اذإ : هلوق

 ىنعم يف) :م بصغامو « باذامو « تعياب ام : لثم ةلأسملا لصأ يف يأ :ش ( طورشلا نم ركذ

 اهقيلعت حصي ةلافكلا دقعل مئالم طرش لك نأ وهو هانركذ يذلا لصألا ىنعمب يأ :ش ( هانركذ ام

 . هب

 انأف :ش ( حيرلا تبه نإ هلوقك) :م مئالم ريغ ينعي :ش ( طرشلا درجمب قيلعتلا حصي ال امأف) :م

 ال اذکو يأ :ش (اذکو) :م ليفك انأف رطملا ءاج نإ يأ :ش ( رطملا ءاج وأ) :م هيلع اب كل ليفك

 ةلافكل ًالجآ رطملا ءيجم وأ حيرلا بوبه لعج اذإ ينعي :ش ( ًالجآ امهنم ادحاو لعج اذإ) :م حصي

 لطبت ال طورشلاب اهقيلعت حص امل ةلافكلا نأل ؛ لاح لالا بجيو ةلافكلا حصت هنأ الإ) :م لجألا لطبي

 . (ةدسافلا طورشلاب
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 « هابتشا عون ظفللا اذه يف نأ ملعا « هرخآ ىلإ ةلافكلا حصت نأ الإ هلوق : يكاكلا لاقو

 ةلافكلا قيلعت ءادتبا ةدسافلا طورشلاب لطبت ال طرشلاب اهقيلعت حصي امل هلوقب دارأ نإ هنأل

 ليجأت ظفللا اذهب دارأ نإو « ؛طوسبملا» يف هركذ « ًالصأ ًاليفك ريصي ال كانه نإف « طرشلاب

 . ليجأت اذهف ةدسافلا طورشلا هذه ىلإ ةلافكلا

 حص امل : هلوقب هليلعت حصي فيكف « «ناخ يضاق ىواتف» يف هركذ قيلعتلا ريغ ليجأتلاو

 لك يف نأ عماجب ليجأتلا قيلعتلاب دارأ نإ الإ « ةدسافلا طورشلاب لطبت ال طرشلاب اهقيلعت

 ظفل لامعتسالا اذه يف فنصملا دلقو ‹ حصي ذمنيحف لاحلا يف مكحلا توبث مدعامهنم

 . ليجأتلا دارأو قيلعتلا ركذو اذكه اهركذ هنإف ««طوسبملا»

 : هجوأ نم رظن همالك يفو : انه لمكألا لاقو

 نأ عم «ةلافكلا زاوج يفن ال قيلعتلا زاوج يفن يضتقي قيلعتلا حصي ال : هلوق نأ : لوألا

 . زوجت ال ةلافكلا

 ال اذكو هريدقت نوكيف حصيال امأف :هلوق ىلعاًفوطعم لعج اذإاذكو : هلوق نأ : يناثلا

 فنصمل | ركذي ملذإ « ةلافكلا وأ قيلعتلا وه حصي لعاف نوكي نأ امأ ولخي الو لعج اذإ حصي

 ء ًالجآ امهنم دحاو لك لعج اذإ قيلعتلا حصي ال اذكو هلوقل ىنعم ال ذإ زوجي ال لوألاو .اتلاث

 . ةلافكلا حصت هنأ الإ هدعب : هلوقل كلذك يناثلاو

 ليلدلاو ةلافكلا ةحص عم لجألا نالطب لولدملا نأل لولدملا قباطي ال ليلدلا نأ ثلاثلاو

 لطبت اهنأل « ميقتسمب سيلف كلذ عمو « ةدسافلا طورشلاب اهنالطب مدعو طرشلاب اهقيلعت ةحص

 . ةلأسملا لوأ وهو ضحلملا طرشلاب

 عومجلملاو « امهب ةقلعملا ةلافكلا زاوج يفني مالكلا لصاح نأب لوألا نع باجي نأ نكييو

 ءافتناب ةلافكلا يفتنت الو ‹ ةقلعملا يفنك ةلجؤملا ةلافكلا يفن لاقي ال « هئزج ءافتناب يفتي

 ‹ هعضوم يف فرعامك « ةيلعلا نع ةلعلا جرخي قيلعتلا ذإ عون قلعملا باجيإلا نأل ءلجألا

 . هضورعم ءافتنا هئافتنا نم مزلي الف دقعلا دعب ضراع لجألاو

 لك لعج اذإ لجألا حصي ال امكو هريدقتو « لجألا وهو ردقملا حصي لعاف نأب يناثلا نعو

 . ًالجأ امهنم دحاو

 ءًالاح لاملا بجيو هلوق ةنيرقب اراجم لجألا طرشلاب قيلعتلاب دارملا نأب ثلاشلا نعو

 ‹ قاتعلاو قالطلاك دسافلا لجألاب لطبت مل فراعتم لجأب اهليجأت حص امل ةلافكلا نأل هريدقتو

 .امهنم دحاو لك يف لاحلا يف توبثلا مدعو زاجملا زوجيو
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 نأل ؛ ليفكلا هنمض هيلع فلأب ةنيبلا تماقف هيلع كل اب تلفكت : لاق نإف . قاتعلاو قالطلاك

 لوق لوقلاف ةنيبلا مقت مل نإو . هب نامضلا حصيف هيلع ام ققحتيف ةنياعم تباثلاك ةنيبلاب تباثلا
 نم رثكأب هلع لوفكملا فرتعا نإف « ةدايزلل ركنم هنأل ؛ هب فرتعي ام رادقم يف هنيمي عم ليفكلا

 هسفن قح يف قدصيو. هيلع هل ةيالو الو ريغلا ىلع رارقإ هنأل ؛ هليفك ىلع قدصي مل كلذ

 . اهيلع هتیالول

 حصيو لطبي قاتعلاو قالطلا يف لوهجملا طرشلا نأ امك يأ :ش ( قاتعلاو قالطلاك ) :م

 هيلع كل اجب هنع تلفكت : رخال صخش لاق نإف :ش ( هيلع كل اب هنع تلفت : لاق نإف) :م فاطقلا

 ةنيبلاب تباثلا نأل) :م ليفكلا فلألا نمض يأ :ش (ليفكلا هنمض هيلع فلأب ةنيبلا تماقف) :م لام لا نم

 نمض هنأک راصف :ش (هب نامضلا حصيف) :م ليفكلا ىلع ام يأ :ش (هيلع ام ققحتيف ةنياعم تباثلاك

 (هب فرتعي ام رادقم يف هنيمي عم ليفكلا لوق لوقلاف ةنيبلا مقت مل نإو) :م كلذ همزلف هيلع يذلا فلألاب

 (ةدايزلل ركنم هنأل) :م لوهجم ءيشب رقأ ول امك « هلوق لوقلاف هلوقب همزل لوهجم لام هنأل :ش

 :ش ( كلذ نم رثكأب هنع لوفكملا فرتعا نإف ) :م لامل اب هيلع ىعدملاك هنييب عم ركنملا لوق لوقلاف :ش

 يف قدصيو هيلع هل ةبالو الو ريغلا ىلع رارقإ هنأل ؛ هليفك ىلع قدصي مل) :م ليفكلا هب فرتعي امن يأ
 . هسفن ىلع يأ :ش ( اهيلع هتيالول هسفن قح

 ليفكلا ىلع رخآلاو « هسفن ىلع امهدحأ « نيئيش نيمضت هنع لوفكملا رارقإ نأ لصاحلاو

 هتيالو مدعل ليفكلا ىلع قدصيالو « هسفن ىلع ةيالو هل نأل « هسفن ىلع هرارقإ يف قدصيف

 . هيلع

 مزاي بولطملا رقأف هيلع يضق ام وأ تبث وأ يلع وهف نالف ىلع كل باذ ام «لماشلا» يفو

 همزلأف نيميلا بولطملا ىبأ ولو . يضاقلا يضقي نأ الإ همزلي مل هيلع يضق ام هلوق الإ ليفكلا

 هل ةيالو الو هلوق : يكاكلا لاقو « لدب لب رارقإب سيل لوكنلا نأل ليفكلا همزلي مل يضاقلا

 . هيلع

 نافل وه : بلاطلا لاق كلذ دعب مث نالف ىلع هل باذ اب لفكي ا اذه لکشي : لیق ناف

 اهب رقأ يتلا فل ليفكلا ىلع كانه مزليف هيلع كل ءيش ال : ليفكلا لاقو « فلآ بولطملا لاقو

 .« طوسبملا» يف هركذ « ليفكلا ىلع هل ةيالو ال هنأ عم بلاطلا

 عم بوذلاب ةلافكلا ديق امل هنأل بولطملا هلوقب ال هتلافكب ليفكلا ىلع لاملا باجيإ اذه : انلق

 يفو « ناسحتسااذهو « هتلافكل كلذ اًمزتلم راص دقو هرارقإب هيلع لصحي دق بوذلا نأ هملع

 يف اذك « بولطملا ىلع بوجولا هراكنإل انتلأسم يف امك ءيش ليفكلا ىلع بجي ال سايقلا
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 وهو « ةبلاطملا مازسلا هنألو ء انيور ام قالطإل هرمأ ريغبو هنع لوفكملا رمأب ةلافكلا زوجتو : لاق

 دنع وه ذإ عوجرلا توبثب بولطملا ىلع هيف ررض الو « بلاطلا عفن هيفو هسفن ىح يف فرصت
 ریغب لفک نإو . هرمأب هنید یضق هنأل ؛ هيلع یدآ امب عجر هرمأب هنع لفکت ناف « هب يضر دقو هرم
 اذإ امأ ‹ هنمض ام ىد اذإ هانعم : ىدأ اب عجر : هلوقو « هئادأب عربتم هنأل هیدؤب ام عجري مل هرمأ

 ؛ نمض اب عجر هفالخ یدآ

 .(طوسبملا»

 (انيور ام قالطإل هرمأ ريغبو هنع لوفكملا رمأب ةلافكلا زوجتو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 هيفو ‹ هسفن قح يف فرصت وهو « ةبلاطملا مازتلا هنألو) :م مراغ ميعزلا : مالسلا هيلع هلوق وهو :ش

 :ش (هرمأ دنع) :م عوجرلا يأ :ش (وه ذإ « عوجرلا توبثب بولطملا ىلع هيف ررض الو ‹ بلاطلا عفن
 لاكشإل باوج اذه هيلع عوجرلاب هنع لوفكملا يضر يأ :ش (هب يضر دقو) :م بولطملا رمأ يأ

 ىدأ اجب هيلع ليفكلا عوجرو . هيلع ررض ال وأ هنع لوفكملل اعفن ةلافكلا يف نإ متلق مل: لاقي

 ىدأ امب عجر هرمأب هنع لفكت نإف) :م « عوجرلاب اضرلا دوجو عم ررض هنآ ملسن ال لاقف ررض
 ىلع سيل «ةياهنلا» يفو . عامجإلاب هنع لوفكملا ىلع هل لوفكملل ىدأ اب عجر يأ :ش (هيلع
 «عربتملا كليو نويدلاب هسفن ىلع هرارقإ زوجي نمم بولطملا وهو رمألا ناك اذإ اب ديقم لب هقالطإ
 ىدأ ول نكلو « ةحيحص ةلافكلاف هنع لفكي نأب الجر رمأو ًروجحم اًببص بولطملا ناك ول ىتح
 يف هركذ « روجحللا دبعلا يف مكحلااذكو « رمآلا يبصلا ىلع عجريال هب هرم ام ليفكلا
 . (ةفحتلا»

 ليفكلا عجريو هرمأ حص هل اًنوذأم يبصلا ناك ول : ينشورتسإلل ؛راغصلا ماكحأ» يفو
 لاق اذإ حصي اإ فنصملا هركذ يذلا اذهو « عطقألا حرش » يفو « نذألاب هرمأ ةحصب هيلع ىدأ اج
 « ءادألا دنع هيلع عجري مل يلع نالفل يتلا فلألا نمضا هل : لاق نإف « اذك نالفل ينع نمضا :
 الإ نامضلا باجيإ زوجي الف هريغ نوكي نأو عربتلا هجو ىلع نوكي نأ لمتحي نمضا هلوق نآل

 نكلو « كشلاب هريغ مزلي الو همزلف نامضلا ىلع لد ينع نمضا : لاق اذإف « هب صتخم ظفلب
 . فسوي يبأل اًقالخ « -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ بهذم هركذ يذلا اذه

 لفك نإو) :م هيلع عجريف هرمأب رمآلا نيد ىضق رومأملا نأل يأ :ش ( هرمأب هنيد ىضق هنأل) :م
 يف -هللا همحر- دمحأو « يعفاشلا لاق هبو :ش ( هئادأب عربتم هنأل هيدؤي اب عجري مل هرمأ ريغب

 ( هانعم ىدأ امب عجر هلوقو) :م هرمأب لفك ولامك عجري :ةياور يفدمحأو « كلام لاقو . ةياور

 ( نمض ام عجر هفالخ ىدأ اذإ امأ  هنمض ام ىدأ اذإ) :م هانعم ىدا اب عجری يرودقلا لوق يآ :ش

 بولطملا ىلع عجري نأ بلاطلل زوجيو فويزلا ىدأو دايجلاب لفك ول ىتح « ىدأ اج ال :ش

۲ 



 لاتحملا هكلم اذإ امكو ‹ ثرإلاب وأ ةبهلاب هكلم اذإ امك بلاطلا ةلزنم لزنف ءادألاب نيدلا كلم هنأل

 هيلع بجي مل هنأل ىدأ اب عجري ثيح نيدلا ءاضقب رومأملا فالخب « ةلاوحلا يف انركذ اب هيلع

 ؛ةئامسمخ ىلع فلألا نع بلاطلا ليفكلا حلاص اذإ ام فالخبو « ءادألاب نيدلا كلي ىتح َءيش

 . ليفكلا أربأ اذإ امك راصف طاقسإ هنأل

 كلم) :م ليفكلا نأل يأ :ش ( هنأل) :م فويزلاب عجر دايجلاب ىدأو فويزلاب لفك ولو . دایجلاب

 هبهي نأب هب لوفكملا ليفكلا نذإ كلم ينعي :ش ( ةبهلاب هكلم اذإ امك بلاطلا ةلزنم لزنف ءادألاب نيدلا

 . لوفكم اب هنع لوفكما ىلع ليفكلا عجري ليفكلا هل لوفكملا

 هنذ اذإ امأو ‹« هضبقب هنذأي مل اذإ زوجي ال امنإ نيدلا هيلع نم ريغ نم نيدلا ةبه : ليق نإف

 حصيف بولطملا نم هضبق ىلع بلاطلا هطلس دقف نيدلا ىدأ ال انهاهو « اًناسحتسا زوجي هضبقب

 ناب :ش ( ثرإلاب وأ) :م نيدلا هيلع نمل ةبه ريصتف ةبهلا يضقيف هيلإ نيدلا لقن كلذ لعجي وأ ةبه

 . ءادألاب كلذ كلم ول امك هب لوفكم اب هنع لوفكملا ىلع عجري ليفكلا هثروف هل لوفكملا تام

 نويدملل سيل لجر ىلع هيرغ نويدملا لاحأ اذإ ينعي :ش ( هيلع لاتحلا هكلم اذإ امكو) :م

 هنأل « ىدأ اب ال نمضي اب ليحملا ىلع هيلع لاتحملا عجري ىدأف ةلاوحلا لبقتف نيد لجر ىلع

 فالخب) :م ىهتنملا ةيافك ةلاوح يف يأ :ش ( ةلاوحلا يف انركذ امب) :م ليفكلاك ءادألاب نيدلا كلم

 اذه :ش ( ءادألاب نيدلا كلمي ىتح ءيش هيلع بجي مل هنأل ىدأ اب عجري ثيح نيدلا ءاضقب رومأملا

 نيبو هيب قرف ال ذئنيحو « هنع لوفكم ا رمأب ىدأ اذإ الإ عجري ال ليفكلا هريدقت لفك باوج

 ءاضقب رومألا : لاقي نأ ههيجوتو ليفكلا كلذكف « ىدأ اب عجري رومأملاو نيدلا ءاضقب رومأملا

 لزني ىتح ءادألاب نيدلا كلي الف ةلافكلاب مزلي مل ثيح ‹ ءيش رمآلا ىلع هل بجي مل نيدلا

 . امهرابتعا نم دب الف ءادألاب رمآلا مكحب عوجرلا اغإو ‹ نمض اب عج ريف بلاطلا ةلزنم

 مل هب رومأملا ءادأ نأل « دايجلا نوداهب عجر كلذ هل زوجيو دايحجلا نع فويزلا ىدأ ولف

 عجر : هلوقف « اهب اعربتم ناكف ةدايزلا قح يف دجوي مل رمآلا نأل كلذكف سكع نإو « دجوي

 . حماست هیف هقالطإب ىدا امب

 یدآأ اب عجری ثیح :ش ( ةئامسمخ ىلع فلألا نع بلاطلا ليفكلا حلاص اذإ ام فالخبو) :م

 ول ذإ « ةلدابم سيلو نيدلا ضعب نع :ش ( طاقسإ هنأل) :م فلألا وهو نمض اج ال ةئامسمخ وهو

 نم ذخأ يأ :ش ( ليفكلا أرب اذإ امك راصف) :م ضعبلل اًطاقسإ ناك نإو « ابر ناكل ةلدابم لعج

 وهو ىدآ ا هنع لوفكملا ىلع ليفكلا عجري ال ةئامسمخ عفدب هسفن اربآو ةئامسمخ ليفكلا

 اذكف «هنع لوفكم لا ىلع عجري ال نيدلا عومجم نع ليفكلا أربأ اذإ اذكو « نمض اجب ال ةئامسمح

 . لكلاب ضعبلا رابتعاب اًملطم يقابلاب عمج هنأل نيدلا ضعب ىلع هايإ ليفكلا حلاص اذإ
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 ءادألا لبق هكلمي ال هنأل ؛ هنع يدؤي نأ لبق لامل اب هنع لوفكملا بلاطي نأ ليفكلل سيلو : لاق

 مزول نإف:لاق . ةيمكح ةلدابم امهنيب دقعنا هنأل ءادألا لبق عجري ثيح ءارشلاب ليكولا فالخب

 ام هقحل هنأل هسبحي نأ هل ناک سبح اذإ اذکو ‹ هصلخي یتح هنع لوفکملا مزالي نأ هل ناک لاملاب

 ةءارب نأل ؛ ليفكلا ئرب هنم ىفوتسا وأ هنع لوفكملا بلاطلا ًأربأ اذإو . هلثمب هلماعيف هتهج نم هقحل

 ليصألا ًاربي مل ليفكلاأربأ نإو . حيحصلا يف هيلع نيدلا نأل « ليفكلا ةءارب بجوت ليصألا

 هنودب ليصألا ىلع نيدلا ءاقبو ةبلاطملا هيلع نألو ‹ عبت هنأل هنع

 ‹ هنع يدؤي نأ لبق لاملاب هنع لوفكملا بلاطي نأ ليفكلل سيلو) :م: يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 ينعي « ضرقملاك ليفكلا نأل :ش ( ءادألا لبق) :م نيدلا كليب ال ليفكلا نأل يأ :ش ( هكلعي ال هنأل

 ءادألا لبق عجري ثيح < ءارشلاب ليك ولا فالخب) :م ضرقي مل ام ضرقتسملا ىلع عجري ال ضرقملاو

 ىلإ لقتني كلملا نأ ىرت الأ :ش ( ةيمكح ةلدابم) :م لكوملاو ليكولا نيب يأ :ش ( امهنيب دقعنا هنأل

 عيبملا سبح ءارشلاب ليكوللو « نمثلا يف افلتخا اذإ نافلاحتي اذهلو « ليكولا ةهج نم لكوملا

 عيبملا سبح عئابللف يرتشملا عم عئابلاك لكوملا عم ليكولا ناكو ةيمكحلا ةلدابملا تبثت الف نمئلاب

 . ليكولا اذكف « نمثلا ءافيتسال

 نأ هل ناك لاملاب) :م ليفكلا يأ :ش ( مزول نإف ) :م -هللا همحر -يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 يذلا وه ليصألا نأل ؛ ليفكلا هنع لوفكملا صلخي ىتح يأ :ش ( هصلخي ىتح هنع لوفكملا مزالي
 (هسبحي نآ) :م ليفكلا يأ :ش ( هل ناك سبح اذإ اذكو) :م اهنع هصالخ هيلعف ةطرولا هذه يف هعقوأ

 يأ :ش ( هتهج نم هقحل ام) :م ليفكلا قحل يأ :ش ( هقحل هنأل) :م هنع لوفكملا سبحي نأ يأ :ش

 . هلباقام لثمب هنع لوفكملا ليفكلا لباقيف يأ :ش (هلثمب هلماعيف) :م هنع لوفكملا ةهج نم

 تناك اذإ -هللا امهمحر- دمحآأو كلامو « هجو ىف -هللا همحر- ىعفاشلا لاق انلوقبو

 . هسبحيال : حصألا يف يعفاشلا لاق « هرمأب ةلافكلا

 ءليفكلا ئرب) :م هيلع ناك يذلا ذخأ ينعي :ش ( هنم ىفوتسا وأ هنع لوفكملا بلاطلا أرب اذإو) :م

 طرشب لفك اذإ ام فالخب ءاهقفلا نيب فالح الب :ش ( ليفكلا ةءارب بجوت ليصألا ةءارب نأل

 . ةرابعلل ال يناعملل رابتعالاو < ةلاوحلا ىنعم يف هنأل « ليفكلا ةءارب بجوت ال هتءاربف ليصألا

 ‹حيحصلا لوقلا يف يأ :ش ( حيحصلا يف) :م هنع لوفكملا ىلع يأ :ش ( هيلع نيدلا نأل) :م

 بجوف نيدلا يف ةمذلا ىلإ ةمذلا مض ةلافكلا :اولاق ثيح خياشملا ضعب لوق نع زارتحا وهو

 . باتكلا لوأ يف اذه رم دقو ليفكلا ةمذ يف نيدلا لصأ

 هنع ليصألاأربي مل ) :م نيدلا نع ليفكلا هل لوفكللا أرب نإو يأ :ش ( ليفكلا ًأربأ نإو) :م

 بلطلا ليوأت ىلع ةبلاطملا نودب يأ :ش ( هنودب ليصألا ىلع نيدلا ءاقبو ةبلاطملا هيلع نألو عبت هنأل
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 نكي مل ليفكلا نع رخأ ولو ‹ ليفكلا نع ريخأت وهف لبصألا نع بلاطلا رخأ اذإ اذكو . زئاج

 اذإ ام فالخب « دبؤملا ءاربإلاب ربتعيف تقؤم ءاربإ ريخأتلا نأل ؛ لصألا هيلع يذلا نع ًاريخأت

 دوجو لاح نيدلا الإ هل قح ال هنأل ليصألا نع لجأتي هنإف رهش ىلإ ًالجؤم لاحلا لام اب لفك
 راصف « ةلافكلا

 :« يواحطلا حرش» يفو :ش ( زئاج) :م

 ةءارب نأل ءاعيمج ليفكلاو ليصألا ئرب كلذ لبقو نيدلا نع بولطللا هل لوفكما ًاربأ اذإو

 لبق توجب وأ : هلوق كلذ يف طرتشا هنأ الإ «ليصألا ةءاربو ليفكلا ةءارب بجوت ليصأللا

 . هلاح ىلع بلاطلا نيدأو دترا هدر ولو «لوبقلا ماقم كلذ ماقف درلا وأ لوبقلا

 لاقو دوعي : مهضعب لاق؟ ال مأ ليفكلا ىلإ دوعي له نيدلا نأ كلذ يف انخياشم فلتخاو

 ولو . ليصألا ىلع عجري الو لبقي مل وأ لبق ءاربإلا حص ليفكلااربأ ولو« دوعي ال : مهضعب

 فلتخت ةبهلاو هئاربإ مكح ليفكلا يفو ىدأ اذإ امك ليصألا ىلع عجري نأ هل ناك : ليق نإف

 . لوبقلا ىلإ جاتحي ال ءاربلا يفف

 ةقدصلاو ةبهلاو هئاربإ مكح قفتي لصألا يفو .لوبقلا ىلإ جاتحي ةقدصلاو ةبهلا يفو

 ال :دمحم لاقو « ةثرولل ءاربإ توملا دعب ءاربإلا نأل . فسوي ىبأ دنع ءاربإلا لطبو دترا هتثرو

 ًاريخأت نكي مل ليفكلا نع رخأ ولو « ليفكلا نع ريخأت وهف لسيصألا نع بلاطلا رخأ اذإ اذكو) :م

 ربتعيف تقؤم ءاربإ ريخأتلا نأل) :م فالح هيف ملعن الو هنع لوفكم ا وهو :ش ( لصألا هيلع يذلا نع

 ۰ . :ش ( دبؤملا ءاربإلاب

 نادتري ليصألا دربو « هدرب دتري تقؤملاو ليفكلا درب دتري ال دبؤملا ءاربإللا : ليق نإف

 ؟ دبؤملاب تقؤملا ربتعي فيكف ةمتتلا يف ةياورلاو ءامهالك

 نحن ام ىوس رخآ مكح هلوبق مدعو دادترالا لوبق امأ « توبثلاو طوقسلا يف انمالك : انلق

 لاحلا لاملاب لفك اذإ ام فالخب) :م ماكحألا عيمج يف امهرابتعا مكح امهرابتعا نم مزلي الف « هيف

 . :ش ( ليصألا نع لجاتي هنإف رهش ىلإ) :م لفك هلوق نم لاحلا ىلع بصن :ش ( ًالجؤم

 لب ليصألا ىلع لجأتي ال: -ةياور يف - هللا مهمحر - دمحمو دمحأو يعفاشلا لاقو

 راصف ةلافكلا دوجو لاح نيدلا الإ هل قح ال) :م بلاطلا نأل يأ :ش ( هنأل) :م ليفكلا ىلع لجأتي
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 ةئامسمخ ىلع فلألا نع لاملا بر ليفكلا حلاص نإف . هفالخبف انه اه امأ « هيف ًالخاد لجألا
 ليصألا ىلع يهو « نيدلا فلألا ىلإ حلصلا فاضأ هنأل ؛ لصألا هيلع يذلاو ليفكلا ئرب دقف
 ةئامسمخ نع ًاعيمج ائرب مث « ليفكلا ةءارب بجوت هتءاربو « طاقسإ هنأل ةئامسمخ نع ئربف
 اذإ ام فالخب « هرمأب ةلافكلا تناك نإ ةئامسمخب ليصألا ىلع ليفكلا عجريو « ليفكلا ءادأب

 امع هحلاص ناک ولو. فلألا عيمجب عجريف هكلمف ةيمكح ةلدابم هنأل رخآ سنج ىلع حلاص
 ليفكل لاق نمو : لاق . ةبلاطملا نع ليفكلا ءاربإ اذه نأل ؛ ليصألا آري ال ةلافكلاب بجو تسا
 ؛ هرمأب هل نمض اجب انعم «هنع لوفكملا ىلع ليفكلا عجر لاما نم يلإ تئرب دق : الام هل نمض
 اذه نوكيف ءافيإلاب الإ نوكي ال بلاطلا ىلإ اهؤاهتناو بولطملا نم اهؤادتبا يتلا ةءاربلا نأل

 . عجريف ءادألاب ارارقإ

 فرصي ىتح نيدلا ىوس ءىش ال هنأل نيدلا سفن ىلإ لجألا فاضأ هنأل :ش ( هيف ًالخاد لجألا
 انهاه امأ) :م . ةرورض امهقح يف لجألا رهظيف نيدلا لجأل اَفصو ليجأتلا راصف هيف لجألا
 . ليصألا نع اًريخأت كلذ نكي مل بلاطلا هنع رخ مث « ًالاح لفك اميف ينعي :ش ( هفالخبف

 ىلع عجري ال لجألا لولح لبق ىد اذإ لجؤملا نيدلاب ليفكلا : «ىرغصلا ىواتفلا» يفو
 ئرب دقف ةئامسمخ ىلع فلألا نع لالا بر ليفكلا حلاص نإف ) :م لجألا لحي ىتح هنع لوفكللا
 ىلع يهو « نيدلا فلألا ىلإ حلصلا فاضأ هنأل) :م نيدلا وهو :ش ( لصألا هيلع يذلاو ليفكلا

 ةئامسمخ نع اًعيمج ائرب مث « ليفكلا ةءارب بجوت هتءاربو ‹ طاقسإ هنأل ةئامسمخ نع ئربف ليصألا
 نإو :ش ( هرمأب ةلافكلا تناك نإ ةئامسمخب ليصألا ىلع ليفكلا) :م يأ :ش ( عجريو « ليفكلا ءادأب
 ىلع قحلا يقبو ليفكلا نع ةبلاطملا تلطب هأربأ وأ اًقلطم هحلاص نإو عجري ال هرمأ ريغب تناك
 . هريغو مالسإللا رخف لاق اذكو « ليصألا

 ًالثم بوث ىلع مهارد يه فلأ نع حلاص يأ :ش ( رخآ سنج ىلع حلاص اذإ ام فالخب ) :م

 لدب بوشلا لعج وهو :ش ( ةيمكح ةلدابم هنأل) :م فلألا عيمجب ىدآ اذإ ليفكلا عجري ثيح
 :م فلألا كلم ةجيتن اذه :ش ( فلألا عيمجب عجريف ) :م فلألا كلمف يأ :ش ( هكلمف ) :م فلألا
 ليصألا اربي ال ):م ةبلاطملا وه ةلافكلاب بجوتسا يذلا :ش ( ةلافكلاب بجوتسا امع هحلاص ناك ولو)

 . نيدلا لصأل طاقسإ ال ةلافكلا خسف اذه نل :ش ( ةبلاطملا نع ليفكلا ءاربإ اذه نأل

 هل نمض ليفكل لاق نمو ) :م «ريغصلا عماجلا » يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 - دمحم هلاق ام ىنعم يأ :ش ( هانعم « هنع لوفكملا ىلع ليفكلا عجر املا نم يلإ تئرب دق: الام

 بولطملا نم اهؤادتبا يتلا ةءاربلا نأل ؛ هرمأب هل نمض ام ) :م ًالام هل نمض : هلوق نم -هللا همحر

 ( ءادألاب رارقإ ) :م يلإ تئرب هلوق يأ :ش ( اذه نوكيف ءافيإلاب الإ نوكي ال بلاطلا ىلإ اهؤاهتناو
 عجري ءافيإلاب بلاطلا رقآ اذإف يقح كنم تيفوتسا : لاق هنأكف :ش ( عجريف) :م ءافيإلاب يأ :ش
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 كلذو هريغ ىلإ يهتنت ال ةءارب هنأل ؛ هنع لوفكملا ىلع ليفكلا عجري مل كنأربأ : لاق نإو

 ةءاربلا لمتحي هنأل يناثلا لثم وه : دمحم لاق تئرب : لاق ولو. ءافيإلاب ًارارقإ نكي ملف طاقسإلاب

 لوألا لثم وه : فسوي وبأ لاقو . كشلاب ليفكلا عجري ال ذإ ىندألا تبثيف ءاربإلاو هيلإ ءادألاب

 . ءاربإلا نود ءافيإلا هيلإو ‹ بولطملا نم اهؤادتبا ةءاربب رقأ هنأل

 .اذهاذكف ليفكلا

 يهتنت ال ةءارب هنأل هنع لوفكملا ىلع ليفكلا عجري مل كنأربأ ) :م بلاطلا يآ :ش ( لاق نإو ) :م

 ةروصلا هذه يف ةءاربلا نأل :ش ( ءافيإلاب اًرارقإ نكي ملف طاقسإلاب ) :م نوكي :ش ( كلذو « هريغ ىلإ

 ةءارب نأل عجريال ليفكلا نم طقسأ اذإف طاقسالاب الإ نوكي ال اذهو « بلاطلا نم اهؤادتبا

 لثم وه: دمحم لاق ) :م يلإ لقي ملو :ش ( تئرب :لاق ولو ) :م ليصألا ةءارب بجوت ال ليفكلا

 ةءاربلا لمتحيو :ش ( ءاربإلاو هيلإ ءادألاب ةءاربلا لمتحي هنأل ) :م كتأربأ : هلوق لثم يأ :ش ( يناثلا

 وهو ءادألاب ةءاربلا ال ءاربإلاب ةءاربلا وهو :ش ( ىندألا تبشيف ) :م كلذك ناك اذإف « ءاربإلاب

 ‹«عجري الوأ ةملكب ةخسن اذه :ش ( كشلاب ليفكلا عجري ال ذإ ):م ةثالثلا تلاق هلوقبو « طاقسإلا

 اذه نإف مهفاف نيروكذملا نيرمألا لامتحال كشلاب عجري ال هنأ وهو رخآ ليلد اذه نأ رهاظلاو

 ةءاربب رقأ هنأل ) :ملاملا نم يلإ تئرب هلوق وهو :ش ( لوألا لثم وه :فسوي وبآ لاقو ) :م

 هيلإ فاضم لعفب نوكياغنإ كلذو ¢ ءاتلا وهو باطخلا فرح ركذ هنإف :ش ( بولطملا نم اهؤادتبا

 نود ءافيإلا ) :م بولطملا ىلإو يأ :ش ( هيلإو ) :م ًالثم تدعقو تمق ليق اذإ امك صوصخلا ىلع

 ‹«بلاطلا ىلإ ليفكلا وهو بولطملا نع ىدعتي لعفب ةءاربلا ىلع ربخأ هنأ اذه ريرقت :ش ( ءاربإلا

 ىدعتي ءاربإلاذإ ءاربإلا نود بلاطلا ىلإ بولطملا نم ىدعتي يذلا وه هنأل نوكي ءافيإلاب كلذو

 . بولطملا ىلإ بلاطلا نم
 برقأ وهو هرخأف هراتخا فنصملا ناكو « ةلأسملا هذه يف فسوي يبأ عم ةفينح وبأ ليقو

 دقو ءاوسلا ىلع نالامتحالا ناك اذإ ميقتسي اغإ دمحم هلاق امو ٠ ىلوأ هيلإ ريصملاف « نيلامتحالا

 تئرب : ليقو . زاجملاك رخآلاو ةقيقحلاك هنأل ‹« ضبقلاب ةءاربلا وهو نيلامتحالا دحأ حجري

 . اًضيأ ةقيقح نوكتف كتأربأ عواطم

 يعدي يتلا ىوعدلا نم ىعدملا ىنأربأ هيلع ىعدملا لاق اذإ اميف نورخأتملا انخياشم فلتحخاو

 دق ىوعدلا نأل هرارقإ نوكي ال ليقو . لاملااذه نم ينأربأ : لاق ولامك « ًارارقإ نوكي يلع

 عامجإب كتأربآ هلوقك وهف لاملا نم لح يف تنأ : ليفكلل بلاطلا لاق ولو « الطابو اًقح نوكت

 هركذاذك « ضبقلاب ةءاربلا نود ءاربإلاب ةءاربلا ىف لمعتسي لحلا ظفل نأل « ةعبرألا ةمئألا

 . يبوبحلا
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 الو:لاق . لمجلا وه هنأل هيلإ نايبلا يف عجري ًارضاح بلاطلا ناك اذإ انركذ ام عيمج يف ليقو
 ىوريو « تاءاربلا رئاس ىف امك كيلمتلا ىنعم نم هيف امل طرشلاب ةلافكلا نم ةءاربلا قيلعت زوجي

 ‹ حيحصلا يف نيدلا نود ةبلاطملا هيلع نأل حصي هنأ

 يف عجري ارضاح بلاطلا ناك اذإ ) :م ةثالشلا هوجولا نم :ش (انركذ ام عيمج يف ليقو ) :م
 . لمجلملا نايب ىلإ عوجرلا لامجإلا يف لصألا نأل :ش ( لمجملا وه هنأل هيلإ نايبلا

 ةثالثلا هجوألا يف نكمم لمعلا انهاهو « نايبلاب الإ هب لمعلا نكي ال ام لمجملا : ليق نإف
 يتلا ةءاربلا نأ نيب هنأل « لوألا هجولا يف اًصوصخ نايبلا هوجو نمركذ ام ىلع نايبلا نودب
 هيف نوكي الف كنم هتضبقو يلإ تعفد هلوق ةلزنب بلاطلا ىلإ اهؤاهتناو ليفكلا نم اهؤادتبا

 لمع كلاثلا هجولا يفو . ضيبقلا نودب ًاربأ هنأ هيف فالح ال اذهو يعفاشلا يف اذكو . لامجإ

 . ًالمجم نوكي الف ضبقلاب ءاربإلا حجر فسوي وبأو . نيعتي دمحم

 ثيح نم ضبقلاو ءافيإلا قح يف حيرصلا ةلزنمب ناك نإو يلإ تئرب هلوق هباوج يف : ليق
 نإو كتأربأ ينأل يلإ تئرب : لاق نأب ةراعتسالل لباق وه لب هيف حيرصب سيل هنكل لالدتسالا
 ءافيإلا يف حيرصال لالدتسا هلك ةثالثلا هج وألا ليلعت يف اورکذ امو لامعتسالا نع ادیعب ناک

 . ءافيإلا ريغو

 لمعلا نع زجعلا دنع هب لمعلا ناكف ءافيإلا نودب ءاربإلا لكلا ةثالثلا ةمئألا تلعج اذهلو
 . لمأت هيفو لالدتسالاب هب لمعلا طقس بلاطلا نم نايبلا حيرصب لمعلا نكمأ املف ٠ حيرصلاب

 :ش ( طرشلاب ةلافكلا نم ةءاربلا قيلعت زوجي الو ) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 نأ هلصاح . ةلافكلا نم ءيرب تنأف ادغ ءاج اذإ :لاق اذإ امك « فراعتملا ريغلا طرشلا هب دارأ
 ريغ هنأل دغلا ءيجمو رادلا لوخدك ًالصأ هيف بلاطلل ةعفنم ال يذلا ضحملا طرشلا هب دارملا
 . ةلافكلا قيلعت يف هلك زوجي اًفراعتم ناك اذإ امأ ‹« فراعتم

 ءيرب تنأف ادغ كتيفاو نإ: لاقو « اًضيأ سفنلابو لاملاب لفك ول «حاضيإلا» يف ركذ هنإف

 . لالا نم اربي ادغ هافاوف لاملا نم

 يف هركذ زوجي ضعبلا نع ةءاربلا قلع وأ زوجي ضعبلا ءافيتساب ةءاربلا قلع ولاذكو
 ىنعم نم) :م طرشلاب ةلافكلا نم ةءاربلا قيلعت يأ :ش ( هيف امل ) :م ؛مالسإلا خيش طوسبم»
 زوجي ال تاكيلمتلاو هرمأب ناك اذإ هنع لوفكملا نع ىدأ اب ليفكلا عجرياذهلو :ش (كيلمتلا

 قيلعتلا اهيف زوجي ال :ش ( تاءاربلا رئاس يف امك ) :م رامقلا ىنعم ىلإ هئاضفإل طورشلاب اهقيلعت

 :ش (هيلع نأل ) :م طرشلاب ةلافكلا نم ةءاربلا قيلعت يف نأ يأ :ش (حصي هنأ ىوريو ) :م طرشلاب

 اذإف ‹ خياشملا نم حيحصلا لوقلا يف يأ :ش ( حيحصلا يف نيدلا نود ةبلاطملا ) :م ليفكلا ىلع يأ
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 . ليصألا ءاربإ فالخب « درلاب ليفكلا نع ءاربإلا دتري ال اذهلو ‹ قالطلاك ًاضحم ًاطاقسإ ناكف

 دحلا سفنب هانعم ؛ صاصقلاو دودحلاك هب ةلافكلا حصت ال ليفكلا نم هؤافيتسا نكي ال قح لکو

 اذإو . ةباينلا اهيف يرجت ال ةبوقعلا نأل اذهو هيلع هباجيإ رذعتي هنأل ؛ دحلا هيلع نم سفنب ال
 ؛ حصت مل عيبملاب عئابلا نع لفكت نإو « نويدلا رئاسك نيد هنأل ؛ زاج نمثلاب يرتشملا نع لفكت

 ةنومضملا نايعألاب ةلافكلاو « نمثلا وهو هريغب نومضم نيع هنآل

 حصي ضحلا طاقسإلاو :ش ( اًضحم اًطاقسإ ) :م ليفكلا ءاربإ يأ :ش ( ناكف ) :م كلذك ناك

 لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م طرشلاب هقيلعت حصي ضحم طاقسإ هنإف :ش ( قالطلاك ) :م هقيلعت

 درلاب دتري هنإف :ش ( ليصألا ءاربإ فالخب درلاب ليفكلا نع ءاربإلا دتري ال ) :م اًضحم اًطاقسإ هنوك

 ظفلاذه :ش ( صاصقلاو دودحلاك هب ةلافكلا حصت ال ليفكلا نم هؤافيتسا نكي ال قح لكو ) :م

 رج وأ برضلا ناكمإ نأل ‹ حصي ال يأ نكي ال هلوق « هرصتخم) يف -هللا همحر- يرودقلا

 . ةحصلا يفن يف ةغلابم ناكمإلا مدعب هنع ربعو ءاعرش حصي ال هنكل ةلاحم ال ةعفنمب سيل ةبقرلا

 سفنتب ال ) :م زوجي ال دحلا سفنب ينعي :ش (دحلا سفنب هانعم) :م -هللا همحر -فنصملا لاقو

 :م دحلا سفنب هانعم : هلوقل قيلعت هنأل « زوجت دحلا هيلع نم سفنب ةلافكلا نإف :ش ( دحل ا هيلع نم

 يأ :ش ( اذهو ) :م لفكي يذلا ىلع يأ :ش ( هيلع هباجيإ رذعتي ) :م ءافيتسالا نأل يآ :ش ( هنأل)

 نأل دوصقملا لوصح مدعل :ش ( ةباينلا اهيف يرجت ال ةبوقعلا نأل ) :م رذعتملا هيلع باجيإلا مدع

 . بئانلاب ققحتي ال وهو رجزلا دوصقملا
 :م . نمثلاب ةلافكلا زاج امنإ يرودقلا ظفل ذه :ش ( زاج نمشلاب يرتشملا نع لفكت اذإو ) :م

 امك هب ةلافكلا تحصف ليفكلا نم هؤافيتسا نكي حيحص نيد هنأل :ش ( نويدلا رئاسك نيد هنأل)

 ظفل اًضيأ اذهو :ش ( حصت مل عيبملاب عئابلا نع لفكت نإو ) :م ضرقلاكو نويدلا رئاس يف

 نومضم نيع ) :م عيبملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م زجي مل خسنلا ضعب يفو -هللا همحر-يرودقلا

 . :ش ( نمثلا وهو هريغب

 نايعألاب ةلافكلاو) :م نمشلا طقس نيعلا تكلمه ول هنإف كله اذإ ليفكلا نع هؤادأ نكي الو

 يراوعلاو عئادولاك حصت ال ةنامألاب ةلافكلاو ةنومضمو ةنامأ نيعون ىلع نايعألا :ش ( ةنومضلملا

 اهل ناك نإ درلا ةبجاو ةرجأتسملا نيعلاو ةيراعلا نأ ريغ ةرجأتسملا نيعلاو ةكرشلاو ةبراضملا لامو

 بجاولا لب درلا ةبجاوب تسيل اهنإف ةكرشلاو ةبراضملا لامو عئادولا فالخب « ةنؤمو لمح
 : نيعون ىلعف ةنومضملا نايعألا امأ «حص ةرجأتسملاو ةيراعلا ميلستب لفك ولف « ةيلختلا

 نإ اهتميقو ةيقاب تناك نإ اهنيع در بجي هنآ ىنعم ىلع هسفنب اتومضم ناك ام : لوألا

 . ادساف اعيب عيبملاو ءارشلا موس ىلع ضوبقملاو ةبوصخملا نيعلاك يهو ةلافكلا حصت تكله
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 «ًادساف اعيب عيبملاك اهسفنب ةنومضملا نايعألاب نكل يعفاشلل افالخ اندنع حصت تناك نإو
 ناك اب الو ‹ نوهرملاو عيبلاك هريغب ًانومضم ناك امب ال بوصغملاو ءارشلا موس ىلع ضوبقملاو
 ‹ ضبقلا لبق عيبملا ميلستب لفك ولو . ةكرشلاو ةبراضملا لامو رجأتسملاو راعتسملاو ةعيدولاك ةنامأ

 ًالعف مزتلا هنأل زاج رجأتسملا ىلإ رجأتسملا ميلستب وأ « نهارلا ىلإ ضبقلا دعب نهرلا ميلستب وأ
 ةلافكلا حصت ال اهنيعب تناك نإف ؛ اهيلع لمحلل ةباد رجأتسا نمو . ًابجاو

 دي يف نوهرملاو « عئابلا دي يف عيبملاك هريغب نومضم وه لب هسفنب نومضم ريغ : يناثلا
 لفكت اذإو « هب ةلافكلا حصت ال نيدلاب نومضم نهرلاو نمشلاب نومضم عيبملا نأل ‹ نهترملا

 . حص عيبملا ميلستب
 ضوبقملاك ًالصأ نامزلا هنع لوزي ال نأ هسفنب اًتومضم ءيشلا نوك : ةعيرشلا جات لاقو

 كلذك تسيل اهريخل ةنومضملا نايعألاو هثميق وأ هنيع در بجي هنإف بوصخملاو ءارشلا موس ىلع
 . هسفن لام نمضي ال ناسنإلاو عيبلا خسفنيو كلاملل كلم مكح ىلع كلهي كله ول عيبملا ذإ

 يف هدنع نإف :ش ( يعفاشلل اًقالخ ) :م هلبق اب ةلصاو نإ ةملك :ش ( اندنع حصت تناك نإو ) م

 يف اذه :ش ( اهسفنب ةنومضملا نايعألاب نكل ) :م ةمذلا يف ةتباث ريغ نايعألاب ةلافكلا حصت ال هجو

 ء اًقلطم ال اهسفنب ةنومضم تناك اذإ حصت اغنإ ةنومضملا نايعألاب ةلافكلاو هلوق نع ربخلا لحم

 :ش ( ناك امم ال بوصغملاو ءارشلا موس ىلع ضوبقملاو  ادساف اعيب عيبملاك ) :م هلوقب كلذل لثمو

 (نوهرملاو) :م نمشلاب نومضم هنإف :ش ( عيبملاك هريغب اًنومضم ) :م ناك اجب ةلافكلا حصت ال ينعي
 ةنامأ) :م نوكي ءيشلاب اًضيأ ةلافكلا حصت الو يأ :ش ( ناك ام الو ) :م نيدلاب نومضم هنإف :ش

 . اًقنآ عيمجلا انركذ دقو :ش ( ةكرشلاو ةبراضملا لامو « رجأتسملاو راعتسملاو ةعيدولاك

 ىلإ) :م نيدلا ضبق يأ :ش ( ضبقلا دعب نهرلا ميلستب وأ ضبقلا لبق عيبلا ميلستب لفك ولو ) :م
 ًالعف مزتلا هنأل زاج) :م اهرسكب :ش ( رجأتسملا ىلإ ) :م ميجلا حتفب :ش ( رجأتسملا ميلستب وأ نهارلا
 رجأتسملاو نوهرملاو عيبملا ميلست وهو ليصألا ىلع اًبجاو ًالعف مزتلا ليفكلا نأل يأ :ش ( اًبجاو

 نمض ام هنأل ءيش ليفكلا ىلع نكي ملو « ةلافكلا تلطب رجأتسملا وأ نهرلا وأ عيبملا كله ولف

 دي يف نيعلا : هللا امهمحر دمحمو فسوي يبأ دنعو . هريغ يف ةميقلا وأ عيبملا يف الإ نمللا

 يفو - هللا همحر - ةفينح يبأل اًفالخ امهدنع امهب ةلافكلا حصتف ةنومضم ةكرتشملا ريجألا

 نكل ةحيحص ةيراعلا ميلستب ةلافكلا اذكو < ةحيحص ذخألا نم عدوملا نيكمتب ةلافكلا «ةريخذلا»

 . زوجت ال اهنيعب

 صن دقف « باوصب سيل اذه و ةلطاب ةيراعلا ميلستب ةلافكلا : «ةمئألا سمشا لاقو

 «طوسبملا» يف اذكهو ةحيحص ةيراعلا ميلستب ةلافكلا نأ «عماجلا» يف -هللا همحر -دمحم
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 ‹ هسفن ةباد ىلع لمحلا هلك هنأل ةلافكلا تزاج اهنيع ريغب تناك نإو .هنع زجاع هنأل ؛ لمحل اب

 . انيب ال لطاب وهف هتمدخب لجر هل لفكف ةمدخلل دبع رجأتسا نم اذكو « قحتسملا وه لمحلاو

 - دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو ‹ سلجملا يف هل لوفكملا لوبقب الإ ةلافكلا حصت الو : لاق

 ضعب يف طرتشي ملو زاجأف هغلب اذإ زوجي : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو « -هللا امهمحر

 .ةزاجإلا خسنلا

 مل نمم سيل ةمئألا سمش نإف « رظن باوصب سيل اذهو هلوق يف : لمكألا لاقو . «حاضيإلا»و

 ‹ لمأت هيفو ءاهراتخاف كلذ نم ىوقأ ىرخأ ةياور ىلع علطا دق هلعل لب « عماجلا ىلع علطي

 . بوصخغملاك هدنع نومضم هنأل ةيراعلا نامض زوجي دمحأ دنعو

 ؛لمحل اب ةلافكلا حصت ال اهنيعب ) :م ةبادلا يأ :ش ( تناك نإف اهيلع لمحلل ةباد رجأتسا نمو ) :م

 قحتسملاو ريغلا كلم اهنأل ةنيعملا ةبادلا ملست نع زجاع ليفكلا نأل يأ :ش ( هنع زجاع هنأل

 وه لمحلاو هسفن ةباد ىلع لمحلا هنكمي هنأل ةلافكلا تزاج اهنيع ريغب تناك نإو ) :م اهيلع لمحل ا

 :ش ( ادبع رجأتسا نم ) :م يف مكحل ا :ش (اذكو ) :م اهنيعب ةبادلا نكت مل اذإ ينعي :ش ( قحتسملا

 .زجاع هنأل : هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انيب امل لطاب وه هتمدخب لجر هل لفكف ةمدخلل ) :م اًنيعم يأ
 يف هل لوفكملا لوبقب الإ ) :م لاملاب وأ سفنلاب تناك ءاوس :ش ( ةلافكلا حصت الو : لاق ) :م

 يبأ دنع ) :م هل لوقكملا لوبق طارتشا يأ :ش ( اذهو ) :م ةلافكلا دقع سلجم يف يأ :ش ( سلجلا

 - فسوي وبأ لاقو ) :م هجو يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو :ش ( -هللا امهمحر -دمحمو ةفينح

 هغلب اذإ ) :م هجو يف -هللا مهمحر- يعفاشلاو دمحأو كلام لاق هبو :ش ( زوجي -هللا همحر

 خسن يأ :ش ( خسنلا ضعب يف طرتشي ملو ) :م زاجأف ليفكتلاب هل لوفكم ا غلب اذإ يأ :ش (زاجأف

 خسن يأ لبق : لمكألا لاقو . هللا همحر فسوي يبأ لوق ىلع :ش ( ةزاجإلا) :م «طوسبملا »ةلافك

 «ةدحاو ةخسن يه امنإو « ددعتت مل طوسبملا ةلافك خسن نأل « ةوبن هيفو !طوسبملا» ةلافك

 . رخآ يف ةدايز وأ ضعب يف كرت ىلع لدي ضعب نود اهضعب يف دوج وم اف

 . ليق اميف ال هلاق اميف ةوبنلا : تلق

 فقوتلا فصوب هدنع زوجي ليقف -هللا همحر- فسوي يبأ لوق يف اوفلتخاو «يفاكلا» يفو

 طرشب سيل بلاطلا ءاضر ليق « دافنلا فص ول زوجي ليقو . ذفني بلاطلا هب يضر ول ىتح
 -هللا همحر- فسوي يبأ لوقب خياشملا ضعب ىتفأو «عمجملا حرش» يفو . هدنع حصألا وهو

 . سانلاب اًقفر

 لوفكملا ةرضحب تناك اذإ لاملاب وأ سفنلاب ةلافكلا نأ لصاحلاو : هللا همحر يزارتألا لاقو

 - فسوي يبأ دنع ةزئاج يهف اًئاغ بلاطلا ناك نإف « عامجإلاب تحص هنع لوفكملاو هل
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 هجو اذهو « مزتلملا هب دبتسيف مازتلا فرصت هنأ هل . اًعيمج لاملاو سفنلاب ةلافكلا يف فالخلاو

 كيلمتلا ىنعم هيف نأ امهلو . حاكنلا يف يلوضفلا يف هانركذ ام فقوتلا هجوو  هنع ةياورلا هذه

 . سلحلا ءارو ام ىلع فقوتي الف هرطش دوجوملاو « ًاعيمج امهب موقيف هنم ةبلاطملا كيلمت وهو

 ضيرملا لوقي نأ يهو ةدحاو ةلأسم يف الإ :لاق

 . فلتخملا يف اذك « هتزاجإ ىلع فقوتيف لباق هنع لبقي نأ الإ زوجي ال :الاقو . -هللا همحر

 :م -هللا همحر- فسوي يبأ نيبو -هللا امهمحر-دمحمو ةفينح يبأ نيب :ش ( فالخلاو ) :م

 دقع نأ يأ :ش ( هنإ ) :م -هللا همحر -فسوي يبأل يأ :ش ( هل اًعيمج لام لاو سفنلاب ةلافكلا يف )

 رارقإلاك :ش ( مزتلملا ) :م هب لقتنيف يأ :ش ( هب دبتسيف ) :م ريغلل :ش ( مازتلا فرصت) :م ةلافكلا

 هجو نأ ينعي :ش ( فقوتلا هجوو ) :م -هللا همحر -فسوي يبأ نع يأ :ش ( هنع ةياورلا هذه

 باتك يف :ش ( هانركذ ام ) :م ةزاجإلا ىلع ةفوقوم هل لوفكملا ةبيغ دنع ةلافكلا تزاجأ يتلا ةياورلا

 يبأ دنع سلجملا ءارو ام ىلع فقوتي دقعلا رطش نأ وهو :ش ( حاكنلا يف يلوضفلا يف) :م حاكنلا

 . ررضلا مدع عماجلاو - هللا همحر- فسوي

 لباق اهنع سيلو ةأرما جوزت اذإ « حاكنلا يف يلوضفلل اعرف هلعج فقوتلا يف فالخلا لعج

 اذه يفررض ال هنأل سلجللا ءارو اميف اهتزاجإ ىلع -هللا همحر- فس وي يبأ دنع فقوتي

 . دحأ ىلع فقوتلا

 ةلافكلا دقع يف يأ :ش ( هيف نأ ) :م -هللا همحر -دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 : لاق مث ءالعلا انخيش لاق اذك « هنع لوفكملا نم يأ :ش ( هنم ةبلاطملا كيلمت وهو كيلمتلا ىنعم) :م

 جات لاقو . هنع لوفكملل ةبلاطملا كلم ليقكلا نأل ليفكلا ىلإ ريمضلا عجري نأ لمتحيو

 :م دقعلا رطش هنأل هب دحاولا درفني مل كلمتلا ىنعم تبث ىتمو . ليفكلا نم يأ « هنم: ةعيرشلا

 رطش يأ :ش ( هرطش دوجوملاو ) :م بلاطلاو ليفكلاب كيلمتلا موقيف يأ :ش ( اًعيمج امهب موقيف )

 ىلع فقوت يلوضف بلاطلا نع هلبق ول اذه ىلعف :ش ( سلجللا ءارو ام ىلع فقوتي الف ) :م دقعلا

 . هيرطش دوجول هتزاجإ

 حصت الو هلوق نم ءانثتسا وهو :ش ( ةدحاو ةلأسم يف الإ ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 امهلوق ىلع امهمدع سايقلاو « اًناسحتسا حصي ثيح سلجملا يف هل لوفكملا لوبقب الإ ةلافكلا

 نأل ‹ لصألا ىلع اذهو ضيرملا لوقي نأ يهو : « يرودقلا» يفو :ش (ضيرملا لوقي نأ يهو ) :م

 . ةلأسملا يلإ عجري ريمضلا
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 ءةقيقحلا يف ةيصو كلذ نأل ؛ زاج ءامرغلا ةبيغ عم هب لفكف نيدلا نم يلع اب ينع لفكت : هثراول

 مئاق هنإ لاقي وأ ء لام هل ناك اذإ حصت اغإ : اولاق اذهلو مهل لوفكملا مسي مل نإو حصت اذهلو

 اذهب حصي اغإو « هسفنب رضح اذإ امك بلاطلا عفن هيفو هتمذل اًغيرفت هيلإ هتجاحل بلاطلا ماقم

 لوبقلا طرتشي الو « ظفللا

 هثراول) :م ضيرملا لوقي نأ يرودقلا يف روكذملا رابتعاب باتكلا يف ريمضلا ريكذت هجوو

 ءامرغلا ةبيغ عم ) :م نيدلا نم هيلع امل ثراولا لفكتف يأ :ش ( هب لفكف نيدلا نم يلع اب ينع لفكت

 هيلإ ىصوأ هنأك ريصي يأ :ش ( ةقيقحلا يف ةيصو كلذ نأل ) :م اتاسحتسا حصت ثيح :ش ( زاج

 . ةعيرشلا جات هلاق اذك « هريغ لوبق ال اًيصو ريصيل هيلإ ىصوأ نم لوبق طرتشيف هنويد ءاضقب

 ارظن ةقيقحلا يف ةيصو كلذ نأل : هلوقب باتكلا ليلعت يف ليق :- هللا همحر-يكاكلا لاقو

 نمانركذ دقو ‹ ضرملا ةلاحو ةحصلا ةلاح نيب مكحلا فلتخا امل ةقيقح ةيصو ناك ولذإ

 ةيصولا ىنعم يف كلذ نأل لاقيو اذه لوأي نأ الإ « ةحصلا ةلاح يف حصي ال اذه نأ «طوسبملا»

 اميف نيلصحملا دنع لمعتسي ةرابعلا هذه لثم : لاق مثاذه لمكألا لقن دقو « دعب هيفو ةقيقحلا يق

 . ىنعم ىلع هرهاظب ظفل لد اذإ

 وأ ةيصولا ىنعم يف لوقي نأ نيب قرف ال ذئنيحو رخآ ىنعم ىلإ لوأي هانعم يف ترظن اذإو

 مث -ةصالخلا- يفو . حصي نيدلا ءاضقب ءاصيإلا «لماشلا» يفو . لمأت هيفو ةقيقحلا يف ةيصو

 هللا همحر فنصملا هيلإ راشأو نيدلا بحاص الو نيدلا مسي مل نإو حصي ضيرملا نم اذه

 . ةيصو كاذ نأ لجألو يأ :ش ( مهل لوفكملا مسي مل نإو حصت اذهلو ) :م : هلوقب

 يأ :ش ( حصت امنإ ) :م خياشملا يأ :ش ( اولاق ) :م اًضيأ كلذ لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 ذإ توملادنع :ش ( لام ) :م ضيرملل يآ :ش ( هل ناك اذإ ) :م بلاطلا لوبق نودب ةلافكلا دقع

 لوق ةحص يف رخآ هجو نايب ىلإ ةراشإ :ش ( لاقي وأ ) :م توملا دنع لام لا يف حصت ةيصولا

 مئاق ) :م ضيرملا يأ :ش ( هنإ ) :م لاقي نأ هريرقت . نويدلا نم يلع امب لفكت : هثراول ضيرملا

 ماقم هسفن ةماقإ ىلإ ضيرملا ةجاحل يأ :ش ( هيلإ هتجاحل ) :م هل لوفكم لا وهو :ش ( بلاطلا ماقم

 هسفنب رضح بلاطلا نأك راصف نيدلا نع هتمذ غيرفت لجأل يأ :ش ( هتمذل اًعيرفت ) :م بلاطلا

 ( ظفللا اذهب حصي امنإو « هسفنب ) :م بلاطلا يأ :ش ( رضح اذإ امک ) :م همکح راصف ‹ هيلإ هقح

 حصت اذهلو « اًضيأ ينع لفكت هثراول : ضيرملا لوق نأ ينعي « ةيصو كلذ نأل هلوقب لصتم :ش

 . نامضلا ظفلب حص ءاصيإلا نكلو لام نكي ملاذإ
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 ضيرملا لاق ولو . حاكنلاب رمألاك راصف ةلاحلا هذه يف ًارهاظ ةمواسملا نود قيقحتلا هب داري هنأل
 هنع لفكتف اثيش كرب ملو نويد هيلعو لجرلا تام اذإو : لاق هيف خياشملا فلتخا يبنجأل كلذ
 قحل بجو هنأل تباث نيدب لفك هنأل ؛ حصت : الاقو ةفينح يبأ دنع حصت مل ءامرغلل لجر

 لام هلو ناسنإ هب عربت ولو . ةرخآلا ماكحأ قح يف ىقبي اذهلو ‹ طقسملا دجوي ملو بلاطلا

 ‹ حصي

 ال هنأ :باوجلا ريرقتو . بلاطلا لوبقك اطرش هلوبق ناكل بلاطلا ةلزنم ًالزان ضيرملا ناك
 :م ةلافكلا قيقحت ينع لفكت هلوقب ديري ضيرملا يأ :ش ( قيقحتلا هب داري هنأل ) :م لوبقلا طرتشي

 ةلاحلا هذه يف ًارهاظ ) :م هلوق ىنعم وهو « اهيلع وه يتلا هتلاح رهاظ ىلإ ارظن : :ش ( ةمواسملا نود)

 تلاقف « كسفن ينيجوز ةأرمال لاق ول :ش ( حاكنلاب رمألاك ) : :م اذه راصف يآ :ش ( راصف
 . تلبق :لاقو « تجوز تلاق اهنأکف لوبقلاب كلذ نوک كنم يسفن تجوز

 نم يلعامب ينع لفكت يبنجأل ضيرملا لاق ول يأ :ش ( يبنجأل كلذ ضسيرملا لاق ولو ) :م
 ريغ يبنجألا نأل كلذ حصي مل نم مهنمف :ش ( هيف خياشملا فلتخا ) : :م كلذ يبنجألا لعفف نيدلا
 هقح يف حيحصلاو ضيرملا ناكف « مازتلالا نودب هتوم دعب الو ةايحلا يف ال هنيد ءاضقب بلاطم
 . ضيرملا اذكف « هل لوفكملا لوبق نودب حصي مل هثراول وأ يبنجأل كلذ حيحصلا لاق ولو ءاوس

 مجري هرمأب هنيد ىضق اذإ يبنجألاو هسفنل رظنلا هب دصق ضيرملا نأل هححص نم مهنمو
 توملا ضرع هيلع لاحلا قيضتل بلاطلا ماقم اًمئاق لعجي نأ ىلع ضيرملا نم اذه حصيف هتك رت يف
 . سايقلاب هانذخأف حيحصلا يف دجوي ال كلذ لثمو . كالهلا فرش ىلع هنوكل

 اًنيش كرتي ملو نويد هيلعو لجرلا تام اذإو ) :م -هللا همحر -يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 كلذ ناك ءاوس هدنع ةلافكلا حصت مل يأ :ش ( ةفينح يبأ دنع حصت مل ءامرغلل لجر هنع لفكتف
 ( حصت ) :م -هللا امهمحر -دمحمو فسوي وبأ يأ :ش (الاقو ) :م تيملا ثراو وأ اًيبنجأ لجرلا
 :م لجرلا نأل يأ :ش ( هنأل ):م -هللا مهمحر- دمحأو يعفاشلاو كلام لاق هبو ةلافكلا :ش
 طقسم يأ :ش ( طقسملا دجوي ملو بلاطلا قحا بجو ) :م نيدلا نأل يأ :ش ( هنأل تباث نيدب لغك)
 ققحتي ال توملابو هبوجو ببس خاسفنا وأ ءاربإلا وأ ءافيإلاب نوكي انإ طاقسإلا نآل « نيدلا
 . كلذ نم ءيش

 قح يف ) :م نيدلا يأ :ش ( ىقبي ) :م طاقسإلا مدع نم انركذ ام لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م
 . ةرخآلا يف هب بلاطيف :ش ( ةرخآلا ماكحآ

 :م لام تيملل نأ لاحلاو يأ :ش ( لام هلو ناسنإ ) :م نيدلا ءادأب يآ :ش ( هب عربت ولو ) م

 نم ذخألا نيدلا بحاصل لح امل توملاب نيدلا نم سلغملا ئرب ولو « هب عربتلا يأ :ش ( حصي)
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 اذهلو ءةقيقح لعفلا وه نيدلا نأل طقاس نيدب لفك هنأ هلو . لام وأ ليفك هب ناک اذإ یقبی اذکو

 تاقف هفلخبو هسفنب زجع دقو لاملا يف هيلإ لوؤي هنأل لام مكحلا يف هنكل بوجولاب فصوبي

 نيدلا مايق دمتعي ال عربتلاو ‹ ةرورض طقسيف ءافيتسالا ةبقاع

 . ليفكلا ةءارب بجوي ليصألا نع نيدلا طوقس نأل « ليفكلا نع طقسيل توملاب نيدلا طقس

 لفك) :م لجرلا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م -هنع ىلاعت هللا يضر -ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 لعفلا وه نيدلا نأل ) :م لاحم لحم ريغ نم نيدلا مايقو تاف دق نيدلا لحم نأل :ش ( طقاس نيدب

 . ءادألا لعف وه هنم ةلصاحلا ةدئافلاو دوصقملا نأل :ش ( ةقيقح

 نيد لاقي :ش ( بوجولاب فصوي ) :م ةقيقح لعفلا وه نيدلا نوكلو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 مكحلا يف هنكل ) :م لاعفألا يف وه اغنإ ةقيقح بوجولاب فصولاو ةبجاو ةالصلا لاقي امك بجاو

 ريغ وه ضرعلاب ضرعلا مايق ذئنيح مزل : لاقي نأ وهو ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( لام
 . ةنسلا لهأ نم نيملكتملا دنع زئاج

 يف لعفلا كلذ قيقحت نأل « لام مكحلا يف نيدلا نكل يأ هنكل هلاق ام وه باوجلا ريرقتو

 ءادألا نأل يأ :ش ( هنآل ) :م بوجولاب لالا فصوف لاملا نم ةفئاط كيلمتب الإ سيل جراحجل ا

 :م ءافيتسالا ةطساوب الام هنوكو « اًيزاجم اًمصو ناكف :ش ( لاملا يف هيلإ لوؤي) :م هب فوصوملا

 ةبقاع تافف) :م هليفك يأ :ش (هفلخبو هسفنب) :م هنع زجع دق هنأ لاحلاو يأ :ش ( زجع دقو)

 رثأ مدعناف ايندلا ماكحأ نم ةلافكلا نأل :ش ( ةرورض ) :م ايندلا ماكحأ يف :ش (طقسيف ءافيتسالا

 . هيلع نم بناج يف بوجولا ىلع ءانب اهنأل ةلافكلا حصت ملف تيم لا قح يف بوجولا
 نيدلا نالطب مزلتسي ال كلذو « هنم ةبلاطملا رذعت ىلع لدي هفلخبو هسفنب زجعلا : تلق نإف

 . قرلا لاح يف ةبلاطملا ترذعت نإف « حصت اهنإف نيدب رقأ روجحم دبع نع لفك نمك هسفن يف

 اهيلع قحلا بوجوب ةحلاص ةمذ نيب ةقرفتلا مدعب طلغ انلق : -هللا همحر- لمكألا لاقو

 همحر- لمكألا لاقو . اهيلع بوجولل ًالهأ قبي ملو توم اب تبرخ هتمذ نيبو قرلاب تفعض
 -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ ليلد ركذ فنصملا نأ ىلإ ريشي ىرت امك ريرقتلا اذهو اًضيأ -هللا

 وه لب تباث نيدلا نأ ملسن ال : لوقي نأب ةعنامملا ليبس ىلإ هجرخأ ولو . ةضراعملا قيرطب

 . ىفخي ال ام ىلع رظنلا هوجو يف ثدحأ ناك لعفلا ره نيدلا نإف هلوقب دنسلا ركذيو طقاس

 ال ام ىلع ةضراعملا قيرطو ةعنامملا قيرط نم دحاو لك لوانتي فنصملا هررق يذلا : تلق

 نأ هريرقت ‹ناسنإ هب عربت ولو : لاقامع باوج اذه :ش ( نيدلا مايق دمتعي ال عربتلاو ) :م
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 . قاب ءادألا ىلإ ءاضفإلا وأ هفلخف لام هلوأ ليفك هب ناك اذٍإو

 تحص ليفك انأو مهرد فلأ نالف ىلع نالفل : لاق نم نإف « نيدلا مايق دمتعي ال عرشلا
 نيدلا مايق دمتعي ال عربتلاو : ةعيرشلا جات لاقو . ًالصأ نيدلا دجوي مل نإو هؤادأ هيلعو ةلافكلا
 ىلع نالفل نأ لجر رقأ ول اذهلو ؛ ليفكلا قح يف همايق دمتعي لب « هنع لوفكملا قح يف يأ

 (ليفك هب ناك اذإو ) :م نيدلا ءادأ هيلعو ةلافكلا حصت هنع لوفكملا ركنأو كلذب ليفك انأو اذك نالف
 طرش ةردقلا نأ اذه نايب :ش ( لام هل وأ ) :م لیفک هب ناک اذإ یقبی اذکو :امهلوق نع باوج :ش
 وهو :ش ( هفلخف ) :م رداقلا ىفتناو لام هل وأ ليفك هب ناك اذإف ‹ هفلخب وأ رداقلا سفنب امإ لعفلا
 ضعب يف دوجوم ريغاذه :ش ( ءادألا ىلإ ءاضفإلا وأ ) :م نيدلا ءاقب قح يف لاملا وأ ليكولا

 نيدلا ظفاح مالسإلا خيش ةخسن تناك دقو  ارارم عامسلا عقواذكه :يزارتألا لاقو . خسنلا
 . اًضيأ اذكه يراخبلا ريبكلا

 «خسنلا رثكأ هيلعو عامسلا وهام ىلع ءاضفإلا وه هلوقو :-هللا همحر- لمكألا لاقو

 فالخب :ش (قاب) :م امهدوجوب ءادألا ىلإ ءاضفإلاف نيفلخ انوكي مل نإ لاملاو ليفكلا لاق هنأکو
 . امدعاذإام

 ام يأ ءءاضفإلا وأ ليفكلا وهو هفلخف هريرقتو « رشنو فل مالكلا يف نوكي نأ زوجيو

 ام وأ هفلخ وأ رداقلا سفن امأ « ةردقلا ىف طرتشي اذه ىلعو « قاب لالا وهو « ءادألا ىلإ يضفي

 . هفلخف هلوقل ليلعتلا هجو ىلع ءاضفإللا ذإ خسنلا ضعب يف عقو دقو ءادألا ىلإ يضفي

 : رعاشلا لوق يف امك هيلع روكذملا ةلالدل هفذح قاب هفلخف مالكلا ريرقت نوكي اذه ىلعو

 ضار كدنع اب تنأو اندنع اب نحن

 امهنم ءادألا ءاجر نأل « تيملل فلخ لاملاو ليفكلا نم دحاو لك هانعمو « فلتخم يأرلاو

 . ىهتنا « نيفلخ اناكف كلذك امهو « همدع دنع ليصألا رمأ ةيافك لصحت هب ام فلخلا نإف « قاب

 هفلخف ليفك نيدلاب ناك اذإ يأ ‹ ليفك هب ناك اذإ هلوق :-هللا همحر - ءالعلا انخيش لاقو

 ماكحأ يف اًيقاب ققحتف لاملا نم يفوتسي هنأل « قاب ءادألا ىلإ يضقتلاف لام هل اذإ اذكو « قاب

 . ايندلا

 . ىهتنا « قاب لام هل ناک اذإ امیف هیلإ ءاضفإلاو ليف هل ناک اذإ يأ هفلخف : هلوقو

 ءاضفإلا وأ ليفكلا يأ هفلخف : لاقي نأ مالكلا نم رصتخلملاف ةريثك تافلكت انه : تلق

 ىلإ ءاضفإلا وأ :هلوقو . ًادتبم هفلخف : هلوق نأ نتملا يف عقوام بارعإو « لاملا دوجو ىلإ رظنلاب

 . ًادتبملا ربخ قاب : لوقو . فلألا نودب خسنلا ضعب يفو . هيلع فطع ءادألا
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 نأ هل سيلف لالا بحاص هيطعي نأ لبق فلألا هاضقف هرمأب هيلع فلاب لجر نع لفك نمو : لاق

 اذه يقب ام ةبلاطملا زوجت الف  نيدلا هئاضق لامتحا ىلع ضباقلا قح هب قلعت هنأل ؛ اهيف عجري

 ام فالخب ‹ ركذن ام ىلع ضبقلاب هكلم هنألو « ىعاسلا ىلإ اهعفدو هتاكز لجع نمك . لامتحالا

 قدصتي ال هل وهف هيف ليفكلا حبر نإو . هدي يف ةنامأ ضحم هنأل ةلاسرلا هجو ىلع عفدلا ناك اذإ

 ىضق اذإ امأ هضبق نیح هکلم هنأل ؛ هب

 :ش ( هرمأب هيلع فلأب لجر نع لفك نمو ) :م «ريغصلا عماج لا »يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 :م ليفكلا فلألا لجرلا ىضقف يآ :ش ( فلالا ءاضقف ) :م نويدملا وهو « هرمأب لجرلا ىلع يأ

 هنأ ىلع بوصنم وهو لالا بحاص فلألا يطعي نأ لبق يأ :ش ( لالا بحاص هيطعي نأ لبق)

 (اهيف عجري نأ ) :م هنع لوفكملا وهو روكذملا لجرلل يأ :ش ( هل سيلف ) :م ءاطعإلل ناث لوعفم

 :ش ( ضباقلا قح هب قلعت ) :م فلألا نأل يأ :ش (هنأل ) :م مهاردلا ليوأت ىلع فلألا يف يأ :ش

 ملام ينعي :ش ( لامتحالا اذه يقب ام ةبلاطملا زوجت الف « نيدلا هئاضق لامتحا ىلع) :م ليفكلا وهو

 ناك اذإ عفدلا عفنلا نأل « هدرتسي نأ هل سيل بلاطلا قح هسفنب لصألا ءادأب لامتحالا اذه لطبي

 . هبجوأ ام ضقن يف اًيعس نوكي اليك اًيقاب ماد ام هيف دادرتسالا زوجي ال ضرفلا
 هنإف ةاكزلا ذخأ ىلوتي يذلا قدصملا وهو :ش ( يعاسلا ىلإ اهعفدو هتاكز لجع نمك ) :م اذهو

 مادامف « لوحلا ضعب هتاكز ريصي نأ وهو « ضرفل ناك عفدلا نأل « اهدرتسي نأ هل سيل

 :م فلألا يأ :ش ( هكلم ) :م ليفكلا نألو يأ :ش ( هنالو ):م عوجرلا هل سيل لامتحالا

 ةنامأ هدي يفو هكليي ال : هجو يف لاقو . هجو يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو :ش (ضبقلاب)
 ةراشإ :ش ( ركذن ام ىلع ) :م -هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو « هب ليفكلا ءادأ لبق هدرتسيف

 . هرخآ ىلإ رهاظف نيدلا ىضق اذإ امأ « نيطخ دعب هلوق ىلإ

 ينعي :ش ( ةلاسرلا هجو ىلع ) :م ليفكلا ىلإ عفدلا يأ :ش ( عفدلا ناك اذإ ام فالخب ) :م

 لوقي نأ هتروص :ش ( هدي يف ةنامأ ضحق هتأل ) :م هيلإ عوفدملاب ليفكلا ىلع ليصألا عجري

 ةنامأ وه لب « ليفكلل اكلم ريصيال هنإف « بلاطلا ىلإ عفداو « لالا اذه ذخ : ليفكلل ليصألا

 بلاطلا قح ىدؤملاب قلعت هنأل « ليفكلا دي نم « هدرتسي نأ بولطملل نوكي ال نكلو « هدي يف

 . ةباصإ هنوكل هكليي مل هنكل « هيلع ردقي الف كلذ لاطبإ ديري دادرتسالاب بولطملاف

 :ش ( هل وهف ) :م حبرو هيف فرصت نأب ضوبقملا فلألا يف يأ :ش ( هيف لیفکلا حبر ناو ) :م

 :ش ( هضبق نيح هكلم هنأل ) :م هب قدصتي نأ بجي ال ينعي :ش ( هب قدصتي ال ) :م هل حبرلا يأ

 امإ نيدلا ءاضق نأل هضبق نيح هكلم هنإ : انلق امنإو « ةلاحم ال هل بيط هكلم نم لصاحلا حبرلاو

 ىضق اذإ امأ ) :م :هلوق ىنعم وهو « رهاظف لوألا ناك نإف ‹ ليصألا نم وأ ليفكلا نم لصحي نأ
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 ىلع هل بجو هنأل ؛ دادرتسالا قح هل تبثو هسضفنب بولطملا ىضق اذإ اذكو « رهاظف نيدلا

 نيدلا ةلزنم لزتف ءادألا تقو ىلإ ةبلاطملا ترخأ هنأ الإ « هيلع بلاطلل بجو ام لثم هنع لوفكللا
 عون هيف نأ الإ « هكلمي هضبق اذإ اذكف ‹ حصي هئادأ لبق بولطملا ليفكلا أربأ ول اذهلو . لجؤما

 ‹ نيعتي ال اميف كلم ا عم لمعي الف « هنيبن ثبخ

 لجؤملا نيدلا ضبق نمك ‹ ضبق ثيح نم هكلميف هيف هل بجو ام ضبق هنأل :ش (رهاظف نيدلا

 هسفنب هادأ ليصألا يأ :ش ( هسفنب بولطملا ىضق اذإ ) :م مكحلااذكو يأ :ش ( اذكو ) :م
 لوفكملا ىلع هل بجو ) :م ليفكلا نأل يأ :ش ( هنأل دادرتسالا قح هل تبثو ) :م ليفكلا هكليي ثيح
 ىلع ليقو: -هللا همحر- يكاكلا لاقو ليفكلا ىلع يأ :ش ( هيلع بلاطلل بجو ام لثم هنع

 عماج» يف ركذ نكلو « نيدلا يف ال ةبلاطملا يف ةمذ ىلإ ةمذ مض ةلافكلا نأل هل لوفكللا
 اًعجار هيلع يف ريمضلا نوكيف ليفكلا ىلع بلاطلل بجو نيدلا نأ : «ناخ يضاق»و «يبوبحلا

 . ليفكلا ىلإ

 نيد نكل « بلاطلل اتيدو ليصألا ىلع ليفكلل اتيد نينيدلا بجوت ةلافكلا «طوسبملا» يفو
 نم ليفكلا ذخأ ولاذهلو « ءادألا دعب ليصألا ةبلاطم هل نأل ءءادألا تقو ىلإ لجؤم ليفكلا
 . لجؤم نيدب اًنهر ذخأ ولام ةلزنب حصي لاملا اذهب اتهر ليصألا

 بلاطلل بجو ام لعف هنع لوفكملا ىلع هل بجو هنأل : هلوق نم ءانثتسا :ش ( هنأ الإ ) :م
 :ش ( ءادألا تقو ىلإ ) :م ليصألا ليفكلل ةبلاطم يأ :ش ( ةبلاطملا ترخأ ) :م هنأ الإ يأ هيلع
 ةلزنم ليفكلا هنع لوفكملا ىلع ءانب لزن يأ :ش ( لجؤملا نيدلا ةلزنم لزنف ) :م ليفكلا ءادأ يأ
 لبق بولطملا ليفكلا أربأ ول ) :م لجؤملا نيدلا ةلزنم هلزنت لجألو يأ :ش (اذهلو ) :م لجؤملا نيدلا
 :م ءادألادعب عوجرلا هل نكي مل ىتح :ش ( حصي ) :م بلاطلل ليفكلا ءادأ لبق يأ :ش ( هئادأ
 ةلافكلا نأ ىلع لدي اًضيأ اذهو « هكلمي نيدلا ليفكلا ضبق اذإ اذكف يأ :ش ( هكلمي هضبق اذإ اذكف)

 .« طوسبملا» نع هانركذ امك نينيد يضتقت

 ءاضتقالا هجو ىلع ضوبقملا يف هفرصتب ليفكلل لصاحلا حبرلا يف يأ :ش ( هيف نأ الإ ) :م

 ةلافكلا ةلأسم يف هنيبنو ثبخلا عون نيبن يأ :ش ( هنيبن ثبخ عون ) :م نيدلا ليصألا ىد دقو

 ريغك :ش ( نيعتي ال اميف كلم ا عم ) :م ثبخلا يأ :ش ( لمعي الف ) :م اهركذن نآلاو « ربكلاب

 اباوج هرکذ هنأکف ‹ هب قدصتی الو هل وهف هلوق نم ءانشتسا اذه : هللا همحر يزارتألا لاقو «دوقنلا

 قدصتلا ثيبخلا لالا قح نأل « هب قدصتي نأ يغبنيف « ثبخ عون حبرلا اذه يف لاقي نأب لاؤسل

 ‹ نيعتي ال اميف كلملا عم ثيبخلا لمعي الف « كلملا عم ثبح عون هيف نكل : لاقو هنع باجأف هب
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 هل حبرلاف اهيف حبرو اهعابف ليفكلا اهضبقف ةطنح ركب ةلافكلا تناك ولو . عويبلا يف هانررق دقو

 يف هيلع بجي الو ركلا هاضق يذلا ىلع هدري نأ يلإ بحأو : لاق . هكلم هنأ انيب امل مكحلا يف

 هل وه : الاقو « ريغصلا عماجلا» ةياور يف - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو « مكحلا

 . قدصتلاب رمؤي ملاذه لجألف

 ىلع هيلإ ليصألا عفدي نأ امأف : نيهجو ىلع لصفلا اذه «ريغصلا عماحلا» حورش يف ركذو

 نيعتي ال ام عفدلا ناك نإ امأ « نيهجو ىلع كلذ لكو « ءاضتقالا هجو ىلع وأ ‹ ةلاسرلا هجو

 . ضورعلاك نيعتي امن وأ دوقنلاك نييعتلاب

 ‹ حبرلا بيطي ال بلاطلا ىلإ عفداو لاملااذه ذخ : لاق نأب ةلاسرلا هجو ىلع عفد نإف

 - دمحمو -هنع ىلاعت هللا يضر -ةفينح يبأ لوق يف نيعتي وأ نيعتي ال ام عوفدملا ناك ءاوس

 هكلم ريغ يف دجو هفرصت نأل « كلملا مدعل تبثي ثبخلا نأل ؛ فسوي يبأ دنع - هل بلاطو

 ذخأي نأ نمآ ال ينإ : ليفكلل ليصألا لاق نأب ءاضتقالا هجو ىلع عفد نإو نأل ءاملا هيف ىوتساف

 دوقنلاك نيعتي ال ام عوفدملا ناك اذإ حبرلا هل باط يدؤت نأ لبق كيضقأ انأف كنم هقح بلاطلا

 . دوقنلا ريغك نيعتي ام عوفدملا ناك نإو « ضبقلاب اهكلم هنأل

 باتك يف لاقو . ليصألا ىلع هدري نأ بحتسي باتكلا اذه -ةياور يف - ةفينح وبأ لاق

 فسوي يبأ دنعو . هل بيطي :هنم عويبلا باتك يف لاقو « هب قدصتي لصألا نم ةلافكلا

 يف يوتسيو : مالسأإلا رخف لاقو هب قدصتي الو « هدري الو هل بيطي -هللا امهمحر -دمحمو
 رخآ يف يأ :ش ( عويبلا يف هانررق دقو ) :م ليفكلا ءادأ وأ هسفنب بلاطلا ىلإ بولطملا ءادأ نأ اذه

 . دسافلا عيبلا ماكحأ لصف

 ليصألا نم ركلا ليفكلا ضبقف يأ :ش ( ليفكلا اهضبقف ةطنح ركب ةلافكلا تناك ولو ) :م

 :م ءاضقلا يف يأ :ش ( مكحلا يف ) :م ليفكلا يأ :ش ( هل حبرلاف هيف حبرو اهعابف ) :م اهيف فرصتف

 . هضبق يذلا كلم ليفكلا نأ يأ :ش ( هكلم هنأ انيب امه )

 همحر- دمحم ىور امل «ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- ةفينح وبأ لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 حبرلا نإف هيف حبرف ليفكلا هعابف ليصألا هيلع يذلا هاضقف ةطنح ركب ةلافكلا تناك اذإ اميف -هللا

 لقنو ءاضقلا يف كلذ ىلع هربجأ الو « هيلع هدريو ءاضق يذلا ىلإ هعفدي نأ يلإ بحأ هنآ الإ هل

 دنع اذهو « مكحلا يف هيلع بجي الو « ركلا هاضق يذلا ىلع هدري نأ يلإ بحأو ) :م هلوقب اذه فنصملا

 يف هاضق يذلا ىلع درلا بجي الو يأ :ش ( «ريغصلا عماجلا » ةياور يف - هللا همحر- ةفينح يبأ

 . « ريغصلا عماجلا» نعاذه لقن ال -هللا همحر- فنصملا نإ مث « ءاضقلا يف يأ « مكحلا

 :م هل حبرلا :دمحمو فسوي وبأ لاقو يأ :ش ( هل وه الاقو ) :م هللا همحر فنصملا لاق مث
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 ىلع هکلم يف حبر هنآ امهل . هب قدصتي هنآ هنعو . هنع ةياور وهو ركلا هاضق يذلا ىلع هدري الو
 نأب دادرتسالا نم ليبسب هنأل امإ ‹ كلملا عم ثبخلا نكق هنأ هلو . هل ملسيف هانيب يذلا هجولا

 « هب ايضار نكي مل هسفنب ءاضق اذإف « ليفكلا ءاضق رابتعا ىلع هب يضر هنأل وأ « هسفنب هيضقب

 ثبخلا نأل ؛ ةياور يف هيلع هدريو ةياور يف قدصتلا هليبس نوكيف نيعتي اميف لمعي ثبخلا اذهو

 . هل قحلا نأل ربج ال بابحتسا هنكل « حصأ اذهو « هقحل

 وه :دمحمو بوقعي لاقو «« ريغصلا عماجلا» يف هظفل اذهو :ش ( ركلا هاضق يذلا ىلع هدري الو)

 نع ةياور دمحمو فسوي يبأ لوق يأ :ش ( هنع ةباور وهو ) :م ركلا ءاضق يذلا ىلع هدري الو هل

 هنعو ) :م عويبلا باتك ةياور وهو ليصألا ىلع هدري الو ليفكلل حبرلا نأ وهو اًضيأ ةفينح يبأ
 . ةلافكلا باتك ةياور وهو « حبرلاب يأ :ش ( هب قدصتي ) :م ليفكلا نأ يأ :ش ( هنآ

 :م ليفكلا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م -هللاامهمحر -دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م

 ام لثم هنع لوفكملا ىلع هل بجو هنأل :هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هانيب يذلا هجولا ىلع هكلم يف حبر)

 . حبرلا هل ملسيف يأ :ش ( هل ملسيف ) :م هيلع بلاطلل بجو

 دحأل :ش ( كلملا عم ثبخلا نكت هنأ ) :م -هللا همحر -ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 دادرتسالا نم ليبسب ) :م ليصألا نأل يأ :ش ( هنأل امإ ) :م هلوقب لوألا هجولا ىلإ ةراشإ نيهجولا

 ددرتم كلم يف ًالصاح حبرلا ناك كلذك ناك اذإف :ش ( هسفنب ) :م ركلا يضقي يأ :ش ( هيضقي نأب

 . رقي ال نأو رقي نأ نيب

 ةهبش هيف نكمت ارصاق ناك اذإف « اًئيبخ ناك ًالصأ كلملا مدع ولو « رصاق كلذ لثمو

 :ش (هب يضر ) :م ليصألا نأل وأ يأ :ش ( هنأل وأ ) :م هلوقب يناثلا هجولا ىلإ راشأو .ثبخل ا

 نكي مل هسفنب هاضق اذإف) نيدلا :ش ( ليفكلا ءاضق رابتعا ىلع ) :م ليفكلل اكلم عوفدملا نوكي يأ

 لمعي ) :م كلم ا عم نوكي يذلا ثيبخلا يأ :ش ( ثبخل ا اذهو ) :م ثبخلا نكمتف :ش ( هب اًيضار

 -هللا همحر- ةفينح يبأ نع :ش ( ةياور يف قدصتلا هليبس نوكيف ) :م دوقنلا ريغك :ش (نيعتي اميف
 . ليصألا ىلع يأ :ش ( هيلع هدريو) :م

 ًاريقف ليصألا ناك نإف ليصألا ىلع هدر نإف « ةفينح يبأ نع ىرخأ :ش ( ةياور يف ) :م

 عماجلا حرش »يف مالسإلا رخف لاق . بصغلا باتك يف ناتياور هيفف اّينغ ناک نِإو « هل باط
 يأ :ش (هقحل ثبخلا نأل ) :م هقح هنأ ىلع هيلع هدري اغنإ هنأل « هل بطي يأ هبشألاو :؟ريغصلا

 . عرشلا قحل ال ليصألا قحل

 قدصتلاب لوقلا نم حصأ هنع لوفكملا ىلع حبرلا دري نأل « درلا يأ :ش ( حص اذهو ) :م

 ( هل قحلا نأل ‹ ربج ال ) :م ليفكل كلملا نأل « بحتسم هيلع درلا نكل يأ :ش ( بابحتسا هنكل ) :م
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 ءارشلاف ؛ لعففاريرح هيلع نيعتي نأ ليصألا « هرمأف هرمأب هيلع فلأب لجر نع لفك نمو : لاق

 رجات نم ضرقتسي نأ لثم « ةينيعلا عيبب رمألا هانعمو « هيلع وهف عئابلا حبر يذلا حبرلاو ليفكلل

 هعيبيل ةدايزلا لين يف ةبغر ًالثم رشع ةسمخب ةرشع يواسي ًابوث هنم عيبيو « هيلع ىبأتيف « ةرشع

 ‹ ةسمخ هيلع لمحتيو ةرشعب ضرقتسملا

 بصغلا يف حبرلا فالخب « هيلإ عفدلا بحتسي ثبخلا نكقت امل هنأ الإ هعفد ىلع ربجي ال يآ :ش

 . حبرلا يف بصاغلل قح ال هنأل عفدلا ىلع بصاغلا ربجي ثيح

 هيف فرصتف ةلاسرلا هجو ىلع هاطعأ ول امأ « ءاضقلا هجو ىلع هاطعأ ذإ اذه «يفاكلا» يفو

 يف فرصت اذإ عدوملاو عدوم هنأل نيعتي ام وأ اتمث ناك ءاوس « حبرلا هل بطي مل حبرو « لوسرلا

 يبأ دنع هل باطو - هللاامهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع حبرلا هل بطي مل حبرو ةعيدولا

 . فرع امل هللا همحر فسوي

 فلاب لجر نع لفك نمو ) :م :«ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ًاريرح هل يرتشي نا هرم يأ ‹ ليصألا ىلع يأ :ش ( اريرح هيلع نيعتي نأ ليصألا هرمأف هرمأب هيلع

 ( هيلع وهف عئابلا حبر يذلا حبرلاو ليفكلل ءارشلاف ) :م ليفكلا يأ :ش ( لعفف ) :م ةينيعلا قيرطب

 . ليفكلا ىلع حبرلا يأ :ش

 هرمأ ينعي :ش ( ةينيعلا عيبب رمألا ) :م اًريرح هيلع نيعتي نأ هلوق ىنعم يأ :ش ( هانعمو ) :م

 يآ :ش ( ةرشع رجات نم ضرقتسي نأ لثم ) :م هلوقب كلذ نيعف ةنيعلا قيرطب اريرح يرتشي نأ

 هضرقي نأ عنتميف يأ :ش ( هيلع ىبأتيف ) :م ضرفلا ليبس ىلع مهارد ةرشع رجات نم بلطي

 يف اعمط ينعي :ش ( ةدايزلا لين يف ةبغر ًالثم رشع ةسمخب ةرشع يواسي بوث هنم عيبيو) :م ةرشع
 هعيبيل ) :م ابوث هعيبي مث ضرقلا يل رسيتي ال لوقيو ضرقلاب ضرقملا هلاني ال يذلا لضفلا
 ةرشع هل لصحي مهارد ةسمخ ضرقملا لمحتي يأ :ش ( ةسمخ هيلع لمحتيو ةرشعب ضرقتسملا

 ةلمج نم -هللا همحر- فنصملا هركذ يذلا اذه « عيبلا قيرطب مهارد ةسمخ بوثلا برلو مهارد

 . ةنيعلا روص

 عيبيف اًنلاث امهنيب ضرقتسملاو ضرقملا لعجي نأ وهو «ناخ يضاق» هركذ ام اهروص نمو

 مث ملسيو ةرشعب ثلاثلا نم هعيبي ضرقتسملا نإ مث ضرقتسملا نم رشع ينئاب بوثلا بحاص
 اغإو « هتجاح عفدنتف ضرقتسملا ىلإ اهعفديو ةرشع هنم ذخأيو ةرشعب ضرقملا نم ثلاثلا عيبي
 . نمثلا دقن لبق عاب امن لقأب عاب ام ءارش نع ازرحت اًتلاث اللخ

 ملسيو ةرشعب ضرقملا نم ةعلس ضرقتسملا عيبي نأ هتروص :«يدركلا ىواتف» يفو

 . زاج هعابف رشع ينثاب ينعي ضرقتسملا لاق مث« هيلإ
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 ةربم نع ضارعإلا نم هيف امل هوركم وهو « نيعلا ىلإ نيدلا نع ضارعإلا نم هيف امل هب يمس
 «يلع» هلوق ىلإ ًارظن يرتشملا رسخي امل نامض اذه : ليق مث . لخبلا مومذمل ةعواطم ضارقإلا

 دساف وهو

 اطسوتم ثعبي مث لجأ ىلإ ضرقتسملا يف نيعلاب هعاتم عاب هتروص : «يسحخرسلا طيحم» يفو

 طسوتملا ليحي مث « فلأب لوألا عئابلا نم هعيبي مث هضبقيو ةلاح فلأب هسفتل حالا يرتشيل

 ىلإ ةلاح املأ لوألا عئابلا عفديف طسولا نم جرخيو هيلع يذلا نمشلاب لوألا عئابلا ىلع هعئاب

 همحر- فسوي وبأ لاقف مكحلا يف زئاج عيبلا اذهو لجألا لولح دنع نيفلأ هنم ذخأيو ضرقتسملا

 . ابرلا نم هودعي ملو -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ريثك كلذ لعف هنأل « هركي ال -هللا

 ابرلا ةلكأ هعرتخا لابحجلا لاثمأك ةهبش اهل يأ لابحجلا لاثمأك يبلق يف عيبلا اذه : دمحم لاقو

 مكيلع رفظو متللذ رقبلا بانذأ متعبتاو ةنيعلاب متعيابت اذإ :٠ لاقف يَ هللا لوسر مهمذ دقو

 لیقو . '” مکل باجتسی الف مکرایخ وعدیف مکرارش مکیلع هللا طلس ةياور يفو . «مكودع
 . ةعارزلا رقبلا بانذأ عابتاب دارملاو « ةينعل اهنإف ةنيعلاو كايإ

 ا ) :م هنيعب يمس انخيش ةخسن يفو . ةنيعلا عيبب عيبلا اذه يمس يأ :ش ( هب يمس ) :م

 ةنيعلا عيب يأ :ش ( هوركم وهو نيعلا ىلإ نيدلا نع ضارعإلا نم ) :م ةنيعلا عيب يف يأ :ش (هیف

 (ضارقإلا ةربم نع ضارعإلا نم هيف امل ) :م فالتخالا ىلع هيزنت ةهارك وأ رحت ةهارك امإ « هوركم

 . ربلل مسا ةربملا :ش

 رب انأف ارب هربأ رسكلاب يدلاو تررب لوقت هلثم ةربملاو قوقعلا فالح ربلا : يرهوجلا لاقو

 رشع ةينامثب ضرقلاو ةرشعب ةقدصملا ىورو « ةرربلا رابلا عمجو < راربألا ربلا عمجو « رابو هب
 لصح هركلا ناكو مومذم وه يذلا لخبلل ةعواطملا لجأل ينعي :ش ( لخبلا مومذمل ةعواطم ) :م

 يف حبرلا بلط نم لصاحلا لخبلاو « هوركمب سيل ضارقإلا نع ضارعأإإلا نإف عومجلملا نم

 :ش ( اًرظن يرتشملا رسخي امل ) :م نامض هيلع نيعتي نأ هلوق يأ :ش ( نامض اذه ليق مث ) :م

 :ش ( دساف وهو ) :م مازتلالا ينعت يلع ةملك نأل « ديدشتلاب :ش ( يلع هلوق ىلإ ) :م رظنلاب يأ

 اغنإ نامضلاو ةلافكلا نأل دحأ ىلع نومضمب سيل نارسخلا نأل « دساف نارسخلاب نامضلا يأ

 . هنامض حصي الف نومضم وه اب حصي

 هب نماض انأف كبيصي نارسخو ةعيضو لك نأ ىلع قوسلا اذه يف عئاب : رخآل لاق نمك

 حيحص رظنا . اهركذب ماقملا لوطي ديناسأو قرط هل ثيدحلاو . هللا هظفح ينابلألا ةمالعلا هححص : حيحص (1)



 ام ةلاهحل نيعتم ريغ نمثلا اذكو « نيعتم ريغ ريرحلا نأل « دساف ليكوت وه : ليقو «ليكوتب سيلو
 وه هنأل هيلع ةدايزلا يأ « حبرلاو ليفكلا وهو ىرتشملل ءارشلاف ناك امفيكو « نيدلا ىلع داز

 ماقأف ‹ هنع لوفكملا باغف هيلع هل ىضق امب وأ « هيلع هل باذ اب لجر نع لفك نمو : لاق . دقاعلا

 لام هب لوفكملا نأل ؛ هتنيبب لبقي ملو مهرد فلأ هنع لوفكم ا ىلع هل نأب ليفكلا ىلع ةنيبلا يعدملا
el “fee 

 ‹ هب یضقي لام وأ

 لب «يل نيعت : لقي مل هنأل :ش ( ليكوتب سيلو ) :م « يبوبحملا عماج» يف اذك « ًالطاب ناك كل

 . ةلاكو ةملكب تسيل يهو يلع نيعت : لاق

 اذكو ) :م ةفلتخم سانجأ ريرحلا ذإ :ش ( نيعتم ريغ ريرحلا نأل «دساف ليکوت وه : لیقو ) :م

 نيدلا ليق نإف : لمكألا لاقو . نيدلا ردق ىلع يأ :ش ( نيدلا ىلع دازام ةلاهحل نيعتم ريغ نملا

 ىلع داز ام ةلاهجل :هلوقب باجأ ًالوهجم نمثلا نوكي فيكف « هرادقم وه هب رومأملاو مولعم
 . نمثلا يف لخاد هنإف نيدلا

 ءارشلاف ) :م ةدساف ةلافك وأ ةلاكو يلع نيعت :هلوق ناك ءاوس :ش ( ناك امفيكو ) :م

 ةدايزلا يأ :ش ( ةدايزلا يأ حيرلاو ليفكلا وهو ) :م ءارلا رسكب حصو ءارلا حتفب :ش (ىرتشملل

 :«ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم لاق يأ :ش ( لاق دقاعلا وه هنأل ؛ هيلع ) :م نيدلا ىلع

 يأ :ش ( هيلع هل یضق ام و هيلع ) :م هل تبثو بجو اب يأ :ش (هل باذ ام لجر نع لفک نمو ) :م

 هنع لوفكملا ىلع هل نأب ليفكلا ىلع ةنيبلا يعدملا ماقأف هنع لوفكملا باغف) :م قحلا نم هيلع هل مكح اجب

 هب يضقيف هنع لوفكملا رضحي ىتح ليفكلا ىلع يعدملا ةنيب يأ :ش (هتنيبب لبقي ملو « مهرد فل

 يف هب يضقي ال ام مزتلا ليفكلا نأل ليصألا ىلع :ش ( هب يضقم لام هب لوفكملا نأل ) :م هيلع

 طرشلا دجوي ملو ليصألا ىلع ءاضقلا ليفكلا ىلع ءيش بجي ال هب ضقي مل امف « لبقتسلا

 ال وهو « بئاغلا ىلع ءاضق نوكي هنأل « هتبيغ لاح ةنيبلا هذهب ليصألا ىلع ءاضقلا دجوي الو

 . هللا امهمحر- كلامو يعفاشلل اًفالخ اندنع حصي

 . هترابع ةحارصب

 هنأل هيلع هل باذام : هلوق وهو ىرخألا ةلأسملا يف رهاظ اذكو :ش ( ىرخألا يف اذكو ) :م

 م محشلا بوذ نم راعتسم هنإ انلق دقو ءاضقلاب وهو :ش ( ررقت باذ ینعم نأل ) :م كلذ مزلتسي

 الف ‹« كلذ ريغ قلطم ىوعدلاو ءاضقلاب وه اغإ يأ :ش ( ءاضقلاب ) :م ررقتلا يأ :ش ( وهو)

 لاب لفك ينعي « هل يضق اجب وأ : هلوق ىلع فوطعم :ش ( هب يضقي لام وأ ) :م امهنيب ةقباطم
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 . حصت الف كلذ نع قلطم ىوعدلاو « كءاقب هللا لاطأ : هلوقك لبقتسملا هب ديرأ ضام اذهو
 ىلعو ليفكلا ىلع هب يضقي هنإف هرمأب هنع ليفك اذه نأو اذك نالف ىلع هل نأ ةنيبلا ماقآ نمو

 لوفكملا نأل لبقت امنو « ةصاخ ليفكلا ىلع هب يضقي هرمأ ريغب ةلافكلا تناك نإو .هنع لوفكللا

 امهنأل همدعو رمألاب فلتخی اغإو « مدقت ام فالخب قلطم لام هب

 هلوق يأ :ش ( ضام اذهو ) :م هب ًاليفك نوكي ال ةقفصلا هذه دجوت ملف « ةلافكلا دعب هب يضقي
 « فنأتسملا هب ديرأ انخيش ةخسن يفو :ش ( لبقتسملا هب ديرأ ) :م نكلو ٠ ضام هل ىضق وأ باذ
 هللا لاطأ ) :م صخشل يعادلا لوقك يأ :ش ( هلوقك ) :م لبقتسملا ىنعب يضاملا ظفل لعجي يآ
 يأ :ش ( حصت الف كلذ نع قلطم ىوعدلاو ) :م لبقتسملا هب داري اًيضام ناك نإو وهف :ش ( كءاقب

 لمتحي لب ةلافكلا دعب لاما بجول ضرعتي مل ثيح كلذ نع ةقلطم ليفكلا ىلع يعدملا ىوعد
 ىتح <« ةنيبلا عمست ملف يوعدلا تدسفف ةلافكلا تحت لخدي ال كلذو ةلافكلا لبق ابجاو ناك هنأ
 يف اولاق اذك « هتنيب تلبق ةلافكلا دقع دعب مهرد فلأ بئاغلا ىلع هل بجو هنأ ةنيبلا ماقأ ول

 . ؟ريغصلا عماجلا حرش»

 :ش ( هرمأب ) :م نالف نع يأ :ش ( هنع ليفك اذه نأو اذك نالف ىلع هل نأ ةنيبلا ماقأ نمو ) :م

 ىلعو « ليفكلا ىلع هب ىضقي ) :م ةنيبلا هب تماق يذلا لاملا نإف يأ :ش ( هنإف ) :م نالف رمأب يأ
 :م نالف رمأ ريغب يأ :ش ( هرمأ ريغب ةلافكلا تناك نإو ) :م بئاغلا وه يذلا :ش ( هنع لوفكملا
 :ش ( لبقت امنإو ) :م بئاغلا نود ينعي :ش ( ةصاخ ليفكلا ىلع ) :م يعدملا يآ :ش ( هب يضقي)
 فيصوتلا نع يأ :ش ( قلطم لام هب لوفكملا نأل ) :م ليفكلا ىلع لام لاب يضقي ىتح ةنيبلا ةماقإ

 اهئانتبال ةنيبلا تلبقو تحصف هب ىعدملل ةقباطم ىوعدلا تناكف هب يضتقي وأ هب ايضقم هنوكب
 . ةحيحص ىوعد ىلع

 اب لجر نع لفك نمو :هلوق يهو ةمدقتملا ةلأسملا فالخب يأ :ش ( مدقت ام فالخب ) :م
 وهو ديقم لام هب لوفكمل ا ةمث نأل « ليفكلا ىلع يعدملا ةنيب لبقي ال ثيح هرخآ ىلإ . . . هل باذ
 تدسفف كلذل ضرعتي مل ةقلطم تعقو يعدملا ىوعدو ةلافكلا دقع دعب ليفكلا ىلع بجي ام

 لوفكملا رضح ول هنأ هنع لوفكملا ىلعو ليفكلا ىلع ءاضقلا ةدئاف نأ ملعا مث . لبقت ملف ىوعدلا
 ىضقو بئاغلا رمأب رضاحلا ىلع ةلافكلا تبثأ امل هنأل « هيلع ةنيبلا ةماقإ ىلإ جاتحي ال هنع

 نع اًمصخ رضاحلا بصتناو نيدلاب هرارقإ تبثو هنع ةلافكلاب بئاخلا رمأ تبث كلذب يضاقلا
 ةصاخ ليفكلا ىلع نيدلا تبث بئاغلا رمأ ريخب ليفك هنأ ىلع ةنيبلا ماقأ اذإ ام فالخب « بئاغلا

 لاق اذك « هيلإ ءاضقلا دعتي مل بئاغلا نم رمألا تبثي ملال هنأل ءيش بئاغلا ىلع تبثي الو
 . يباتعلا دهازلا مامإلا

 ( امهنأل همدعو رمألاب ) :م ليصألا ىلع عوجرلاب يضاقلا مكح يأ :ش ( فلتخب اغنإو ) :م
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 هاوعدبف « نيلاحلا يف عربت رمأ ريغبو « ءاهتنا ةضواعمو ءادتبا عربت رمأب ةلافكلا نأل نارياغتي
 ريصيف لاملاب رارقإلا نمضتي وهو هرمأ تبث رمألاب اهب ىضق اذإو . رخآلاب هل ىضقي ال امهدحأ
 ليفكلا معز يف نيدلا مايق اهتحص دمتعي هنأل ؛ هبناج سعت ال هرمأ ريغب ةلافكلاو « هيلع ايضقم

 هنأل عجري ال : رفز لاقو . رمآلا ىلع ىدأ امب ليفكلا عجري هرمأب ةلافكلا يفو . هيلإ ىدعتي الف
 . همعز يف ام لطبف اعرش ًابذکم راص : لوقن نحنو . هریغ ملظي الف همعز يف ملظ دقف ركنآ ال

 ميلست وهف كردلاب هنع لجر لفكو اراد عاب نمو : لاق

 ةضواعمو « ءادتبأ عربت رمأب ةلافكلا نأل ؛ نارياغتي ) :م هرمأ ريغب ةلافكلاو هرمأب ةلافكلا نل يأ :ش

 دحأ يأ :ش ( امهدحأ هاوعدبف ) :م ءاهتنالاو ءادتبالا يف يأ :ش ( نيلاحلا يف عربت رمأ ريغبو « ءاهتنا
 يأ :ش ( اهب ىضق اذإو ) :م هب روهشم ريغ كلذ نأل :ش (رخآلاب هل ىضقي ال ) :م ةلافكلا يدقع
 رمآلا يأ :ش ( وهو ) :م ةلافكلاب رمآلا وهو ليصألا رمأ يأ :ش ( هرمأ تبث رمألاب ) :م ةلافكلاب

 رقم ناك اذإ الإ هنع يدؤي نأب ليفكلا رمأي ال هنأل :ش ( لاملاب رارقإلا نمضتي) :م ةلافكلاب
 (هنأل) :م هنع لوفكملا بناج يأ :ش ( هبناج سمت ال هرمأ ريغب ةلافكلاو هيلع اًيضقم ريصيف ) :م لاملاب
 ظفلو :ش ( نيدلا مايق ) :م ةلافكلا ةحص يأ :ش ( اهتحص دمتعي ) :م نأشلا وأ رمألا نأل يآ :ش

 نأل :ش ( ليفكلا معز يف ):م لوعفم بصنلاب نيدلا مايق هلوقو . دمتعي هلوقب عوفرم اهتحص
 ( مهمعزب هللاذه : ىلاعت هلوق يف ءارقلا رثكأ ةغل وهو يازلا حتفب معزلاو همعزب ذخاؤي ءرملا
 اهنأل « هنع لوفكملا ىلإ يأ :ش ( هيلإ ىدعتي الف ) :م مضلاب يئاسكلا ًارقو ١) : ةيآلا ماعنألا

 . هبناج س ملف هرمأب نکت مل

 ليفكلا يأ :ش ( عجريال :رفز لاقو . رمآلا ىلع ىدأ اب ليفكلا عجري هرمأب ةلافكلا يفو ) :م
 ليفكلا نأ ينعي :ش ( همعز يف ملظ دقف ركنأ امل ) :م ليفكلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ليصألا ىلع
 يضاقلا نأل :ش ( اَعرش اًبذکم راص لوقن نحن و هريغ ملظب الف ) :م هملظ بلاطلا نأ معزب ركن ال
 مئابلا نأ رقأو ايش ىرتشا نمک :ش ( همعز يفام لطبف ) :م همعز اميف هبذكأ دقف هيلع ىضق امل
 سمش هركذاذك « عئابلا ىلع نمثلاب عوجرلا يف هقح لطبي ال ةنيبلاب رخآ هقحتسا مث هكلم عاب

 . ناخ يضاقو ةمئألا

 ( كردلاب هنع لجر لفكو راد عاب نمو ) :م :ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
 ءاهقفلا عامجإب حيحص كردلا نامضو رادلا قاقحتسا دنع رادلا نمث لوبق نع ةرابع كردلا :ش
 (وهف ) :م حصي ال هنأ : رخآ لوق يعفاشلا نع سابعلا وبأ جرخأو « يعفاشلا نع صوصنملا وهو
 ةلأسملاو «هسفن كلم عاب عئابلا نأب قيدصتو ليفكلا نم :ش ( ميلست ) :م كردلا نامضف يأ :ش

 رادلا عيبي لجرلا يف ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم هيف اهتروصو : «ريخصلا عماجلا» يف

 نإف « عيبلل ميلست ةلافك : لاق اهيعدي ليفكلا ءاج مث كرد نم اهكردأ اب يرتشملل لجر لفكيو
 . هيف دمحم ظفل انه ىلإ « عيبلل اًميلست همتخو هتداهش نكت مل متخو عئابلا ىلع دهش
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 نم مت ام ضقن يف ىعسي ىوعدلاب مث « هلوبقب همامتف عيبلا يف ةطورشم تناك ول ةلافكلا نأل

 ‹ هيف بغريال ذإ هيف يرتشملا بيغرتو عيبلا ماكحإ اهب دارم اف هيف ةطورشم نكت مل نإو « هتهج
 ًاميلست نكي مل لفكي ملو متخو دهش ولو : لاق . عئابلا كلمب رارقإلا ةلزنم لزنف ةلافكلا نود

 ةرم عيبلا نأل ؛ كلم اب ارارقإ يه الو عيبلا يف ةطورشم نوكت ال ةداهشلا نأل « هاوعد ىلع وهو

 اذإ : اولاق ‹ مدقت ام فالخب ةثداحلا ظفحيل ةداهشلا بتك هلعلو « هريغ نم ةراتو كلاملا نم دجوي

 بتك اذإ الإ ميلست وهف كلذب دهش بتك وهو ًاذفان تاب ًاعيب وأ هكلمي وهو عاب كصلا يف بتك
 . نيدقاعتملا رارقإ ىلع ةداهشلا

 طرشب عاب ول ينعي :ش ( همامتف عيبلا يف ةطورشم تناك ول ةلافكلا نأل ) :م فنصلملا لاق

 الو دقعلل بجوملا وه هنأك راصف ليفكلا لوبقب يأ :ش ( هلوبقب ) :م اًقلعتم عيبلا مامت ناك ةلافكلا

 مت ام ضقن يف یعسي ) :م كلذ دعب :ش ( یوعدلاب مث ) :م هلوق ینعم وهو « كلذ دعب هاوعد حصي

 يف يأ :ش ( هيف ةطورشم ) :م ةلافكلا يأ :ش ( نکت مل نِإو ):م كلذ زوجي الف :ش ( هتهج نم

 بيغرتو) :م هناقتإ يأ ةزمهلا رسكب :ش ( عيبلا ماكحإ ) :م ةلافكلاب يأ :ش ( اهب دارملاف ) :م عيبلا

 نمافوخ :ش ( ةلافكلا نود هيف ) :م يرتشملا :ش (بغري ال ذإ ) :م عيبلا يف يأ :ش ( هيف يرتشملا

 اهنإف يلابت الو رادلا هذه رتشا : هلوق ةلزنب يآ :ش ( عئابلا كلمب رارقإلا ةلزنم لزنف ) :م قاقحتسالا

 هنأل رارقإلا ةلزنم لزني : لاق اغإو « كلذ دعب هاوعد حصتال عئابلا كلب رقآ نمو . عئابلا كلم

 . ىنعملا يف هيلإ لوي

 رادلا عيب ىلع دهأشلا دهش ول يأ :ش ( دهش ولو ) :م -هللا همحر -دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 هيلع عضوو اًبوتکم صاصر هتحت همسا لعجو كصلا يف همسا بتك نأب هتداهش :ش (متخو) :م

 . هللا همحر يناولحلا ةمئألا سمش هركذ اذك ليدبتلاو ريوزتلا هيف يرجي ال ىتح همتاخ شقن

 فرعاذهو « برعلا ةداع رابتعاب اًقافتا عقو متخ ظفل ليق : -هللا همحر -يكاكلا لاقو

 نأل ؛ هاوعد ىلع وهو « اًميلست نكي مل لفكي ملو ) :م قبي مل فرعلا اذه اننامز يف امأ « مهنامز

 ارارقإ ) :م ةداهشلا يأ :ش ( يه الو ) :م ةمزالملا مدعل :ش ( عيبلا يف ةطورشم نوكت ال ةداهشلا

 ام فالخب ةثداحلا ظفحيل ةداهشلا بتك هلعلو « هريغ نم ةراتو كلاملا نم دجوي ةرم عيبلا نأل كلملاب

 . كلمل اب رارقإ هنإف « كردلا نامض نم :ش (مدقت

 لاحلاو يأ :ش ( وهو ) :م نالف :ش ( عاب كصلا يف بتك اذإ ):م :انخياشم :ش ( اولاق ) :م

 دهش بتك ) :م دهاشلا يأ :ش ( وهو اڌفان ) :م اّناب اًعيب عاب وأ يأ :ش ( اّناب اًعیب وأ هکلمی) :م هنآ

 سیل هنإف :ش ( نيدقاعتملا رارقإ ىلع ةداهشلا بتك اذإ الإ ) :م هاوعد حصت الف :ش ( میلست وهف كلذب

 . ذافنلاو ةحصلا ىلع لدي اميف بوتكم ا ناك نإو ميلستب
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 نامضلا يف لصف
 ؛لطاب نامضلاف لالا بر عاتم نمث نمض براضم وأ نمثلا هل نمضو ًابوث لجرل عاب نمو : لاق
 يف ةنامأ لاملا نألو « هسفنل ًانماض امهنم دحاو لك ريصيف امهيلإ يهو ةبلاطملا مازتلا ةلافكلا نأل

 ‹ ريعتسملاو عدوملا ىلع هطارتشاك هيلع دريف عرشلا مكحل رييغت نامضلاو امهيدبأ

 ( نامضلا يف لصف ) :م

 اذه ناك ال نكلو « دحاو ىنعم ةلافكلاو نامضلاو « نامضلا نايب يف لصف اذه يأ :ش

 يف رياغعل اهلصف كلذلف نامضلا ظفلب هيف تدروو « :«ريغصلا عماجلا» لئاسم يف لصفلا
 . نامضلا باب ةلافكلا باب ءاهقفلا رثكأ ىمس اذهلو « ظفللا

 :ش ( نمثلا هل نمضو اًبوث لجرل عاب نمو ) :م «ريغصلا عمال ا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 بوقعي نع دمحم : « عماجلا» يف هتروص « نمثلا رمآلل عئابلا نمضو اًبوث لجر لجأل عاب يأ
 رمآلل نمثلا عئابلا نمض مث لعفف ةرشعب هعيبيل ابوث لجرلا يطعي لجرلا يف ةفينح يبأ نع
 . لطاب نامضلا : لاق

 نمضو اًئيش عاملا نم براضم عاب وأ يأ :ش ( لالا بر عاتم نمث نمض براضم وأ ) :م
 يآ :ش ( يهو ةبلاطملا مازتلا ةلافكلا نأل ) :م نيتروصلا يف :ش ( لطاب نامضلاف ) :م لام لا برل

 تصتخاف دقعلا ىلإ عجري دقعلا قوقح وأ براضملاو ليكولا ىلإ يأ :ش (امهيلإ) :م ةبلاطملا
 ربجيال هنإو :ش ( هسفنل اًتماض امهنم دحاو لك ريصيف ) :م امهنم نامضلا حص ولف « هب ةبلاطملا

 يلي ال اذهلو « ريفس هنأل « حصي جوزلا نم رهملا نمض نإف « حاكنلاب ليكولا فالخب « زوجي

 لوق نم سايق ىلعو « يبوبحملاو « ينانيغرملا هركذاذك « هسفنل اتماض ريصي الف رهملا ضبق
 اًماض نوكي الف نمثلا ةبلاطم ةيالو لكوملل نأل « نامضلا اذه حصي نأ يغبني ةثالثلا ةمئألا

 . حاكنلا يف امك هسفنل

 يف ةنامأ ) :م لاملا نأ وهو نيتروكذملا نيتلأسملا ليلعت يف رخآ هجو اذه :ش ( لاما نألو ) :م

 مكحل رييغت نامضلاو ) :م اتيمض نوكي ال نيمألاو براضملاو ليكولا دي يف يأ :ش ( امهيديأ

 طارتشاك يأ :ش ( هطارتشاك ) :م نماضلا ىلع يأ :ش ( هيلع دريف ) :م هضقاني هنأل :ش (عرشلا

 . لادلا حتفب :ش ( عدوملا ىلع) :م نامضلا

 الف عورشملل اًرييغت نوكي هطارتشاف « اعرش امهيلع نامض ال هنإف :ش ( ريعتسملاو ) :م

 دوعي نأ هل ناك ىتح جرخي الو هيلع دري جورخلا دصق ةينب ملس اذإ وهسلا هيلع نمكو « زوجي
 دريف ءاضقلا موص هل زوجي ناضمر ءاضق هيلعو ادغ موصي نأ رذن نمكو « .وهسلا يتدجس ىلإ

 . ءاضقلا موصل دخلا ةيحالص وهو عورشملا رييغت هنأل رذنلا موصل دغلا هنييعت ةين هيلع
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 حص ول هنأل ؛ نمثلا نم هتصح هبحاصل امهدحأ نمضو ةدحاو ةقفص ًادبع اعاب نالجر كلذكو

 ةمسق ىلإ يدؤي ةصاخ هبحاص بيصن يف حص ول . هسفنل ًانماض ريصبي ةكرشلا عم نامضلا

 نأ ىرت الأ ‹ ةكرش ال هنأل نيتقفصب اعاب اذإ ام فالخب . كلذ زوجي الو هضبق لبق نيدلا

 نمض نمو : لاق . لكلا لبق نإو هتصح نمث دقن اذإ ضبقيو امهدحأ بيصن لبقي نأ يرتشملل

 هبئاونو هجارخ رخآ نع

 ةدحاو ةقفص دبع اعاب نالجر ) :م ناك اذإ نامضلا حصي ال كلذكو يأ :ش ( كلذكو ) :م

 ةكرشلا ءاقب عم يأ :ش ( ةكرشلا عم نامضلا حص ول هنأل ؛ نمثلا نم هتصح هبحاصل امهدحأ نمضو

 ولو) :م امهنيب كرتشم وهو الإ نملا نم ءزج نمام نأل :ش ( هسفنل اًتماض ريصي ) :م ةعئاشلا

 ثيح :ش ( هضبق لبق نيدلا ةمسق ىلإ يدؤي ةصاخ هبحاص بيصن يف ) :م نامضلا يأ :ش (حص

 ققحتي زارفإلاو « زارفإ ةمسقلا نأل ٠ ضبقلا لبق ةمسق لمتحي ال نيدلاو امهدحأ بيصن زاتما

 . فاصوألا يف ال نايعألا يف

 ال نيدلا هيلع نم ريغ نم نيدلا كيلو ‹ كيلمتلا ىنعم ةمسقلا ىف نألو « فصو نيدلاو

 . هضبق لبق نيدلا ةمسق يأ :ش ( كلذ زوجي الو ) :م ؛ناخ يضاق عماج »يف اذك « زوجي

 اتمٹ هسفنل امهنم دحاو لک یمس نأب :ش ( نیتقفصب ) :م اًدبع :ش ( اعاب اذإ ام فالخب ) :م

 نع زات امهنم لك بيصن ذإ :ش ( ةكرش ال هنأل ) :م هنامض حص رخآلاامهدحأ نمض مث

 اذإ ضبقيو امهدحأ بيصن لبقي نأ يرتشملل نأ ) :م هلبق ال حيضوت :ش ( ىرت الأ ) :م رخآلا بيصن

 . دحاو مالكب لكلا يرتشملا لبق نإو يأ :ش ( لكلا لبق نإو هتصح نمث دقن
 رخآ نع نمض نمو ):م :اريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 رجأك قحب نوكي ام هنم دارملا : مهضعب لاق هيف خياشملا فلتخاو . هبئان عمج :ش ( هبئاونو هجارخ

 وحن هيلإ مامإلا جاتحي ام وه مهضعب لاقو « هبئان ىمسو نيد هنو « ةماعلا رهن يرك سراحلا

 . نيلتاقملا زيهجت

 بجيف كلذ زوجيف سانلا ىلع ام فظويف ءىش لام لا تيب ىف نوكي ال نأب یراسألا ءادفكو

 . زوجي كلذ نم هبيصن يأ هبحاص ةمسق ناسنإ نمضف نيملسملل ارظن رسوم لك ىلع هؤادأ
 دقف ملظلا ليبسب اننامز يف تايابحلاك سانلا ىلع ناطلسلا اهفظوي يتلا بئاونلا امأو

 لاقو . حصتالف هيلع نيد ال هنأل اهب ةلافكلا حصت ال :مهضعب :لاق هيف خياشملا فلتحا

 هجوتل ةلافكلا يف ةربعلا نأل « هيلع عجري هرمأب نمض امدعب ىدأ اذإ ىتح حصي : مهضعب

 بئاونلا امأو . يودزبلا مالسإلا رخف بهذ هيلإو « بجاو نيد ةلزنمب ناكف اًسح ةبلاطملا

 اهيف فرصتلا الو ءاهب ةلافكلا زوجت الف اًعطق مارح يهف سكملا يه يتلا ءايهدلا ةيهادلا ىربكلا
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 ىدؤت ال اذهلو « لعف درجم اهنأل ةاكزلا فلاخي وهو هانركذ دقف جارا امأ . زئاج وهف هتمسقو

 ‹ كرتشملا رهنلا يركك قحب نوكي ام اهب ديرأ نإف بئاونلا امأو . هتيصوب الإ هتكرت نم هتوم دعب

 .قافتالا ىلع اهب ةلافكلا تزاج اهريغو ىراسألا ءادفو شيجلا زيهحتل فظوملاو سراحلا ةرجأو

 دير نإو

 . ( هتمسقو) :م سكملا بحاص عراشلا نعل دقو ًالصأ هوجولا نم هجوب

 : لاق هنأ ديعس يبأ نب ركب يبأ نع ركذ : هللا همحر يدنقرمسلا ثيللا وبأ هيقفلا لاق :ش

 ريغ لعفلا وهف ردصملاو ردصم ةمسقلا نأ ينعي « هل ىنعم ال هنأل اًظيلغ فرحلااذه عقو

 عنتماو هبحاص نم ةمسقلا نيكيرشلا دحأ بلط اذإ هانعم : لوقي رفعج وبأ هيقفلا ناكو «نومضم

 زوجي ةمسقلا يف هماقم موقيل ناسنإ نمض اذإف « هيلع ةبجاو ةمسقلا نإف « كلذ نم هبحاص

 مهنم - مهضعب لاقو « هئافيإ ىلع ينعي « كلذ ىلع ردقي وهو اًتومضم اًنيش نمض هنأل «كلذ

 ةبتارلا بئاونلا نم هيلع فظو ام ةمسقلاب دارملا نوكي نأ لمتحي : - يودزبلا مالسإللا رخف

 ءالا نأ مهئبنو :  ىلاعت هللا لاق « بيصنلا ىنعم ءيجت ةمسقلا ليقو . اهوحنو سراحلا ةرجأك

 عنم مث امستقا اذإ هانعم : مهضعب لاقو « بيصنلا دارملاو « (۲۸ ةيآلا : رمقلا) :م ¢ مهنيب ةمسق

 . هبحاص مسق نيكيرشلا دحأ

 باوج :ش ( زئاج وهف) :م . ءاتلاب ال ريمضلاب ةمسق اذه ىلع ةياورلا نوكتف : لمكألا لاق

 لصفلا اذه لبق يأ :ش (هانركذ دقف ) :م هرخآ ىلإ نمض نمو هلوقب ًالوأ هركذ يذلا وهو «عماجلا»

 :م ةاكزلا نأل يأ :ش (اهنأل ةاكزلا فلاخي وهو ) :م فالح الب جارخلا يف ةلافكلاو نهرلاو هلوقب

 . اًنيد نوكي نأ ريغ نم لاملا كيلمت وهو :ش ( لعف درجم)

 ةاكزلا فلاخم فظوملا هب دارأ هنأك « نويدلا رئاسك نيد جارخلا :؛ةيريهظلا دئاوفلا» يفو

 ريغ وهو باصنلا نم ءزج بجاولا نأل « اهل نامضلا زوجي ال ثيح ةرهاظلا لاومألا يف

 نم) :م ةاكزلا هيلع نم توم دعب يأ :ش ( هتوم دعب ىدؤت ال ) :م لعف درجم ةاكزلا نوك لجألو يأ

 . هعضوم يف فرع دقو هنم :ش (هتیصوب الإ هتک رت

 :ش (فظوملاو سراحلا ةرجأو كرتشملا رهنلا يركك قحب نوكي ام اهب ديرأ نإف بئاونلا امآو ) :م

 رهو :ش ( ىراساألا ءادفو ) :م لاملا تيب ولخ دنع :ش ( يحل أا ريهحتل ت ) :م مامإلا ةهج نم

 ( اهب ةلافكلا تزاج ) :م ةرئانلا ءافطإك :ش ( اهريغو ) :م ةرفكلا يديأ نم رسألا نم مهصيلخت
 ديرأ نإو ) :م ءاهقفلا نم مهريغو انباحصأ نيب :ش ( قافتالا ىلع ) :م قحلاب بئاونلا نم يأ :ش
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 ةحصلا ىلإ ليي نمو -هللا مهمحر- خياشملا فالتخا هيفف اننامز يف تايابح لاك قحب سيل ام اهب

 ‹ وأب ةياورلاو ‹ اهنم ةصح وأ اهنيعب بئاونلا يه : ليق دقف ةمسقلا امأو . يودزبلا يلع مامإلا

 لاق نمو . هانيب ام مكحلاو بتار ريغ هبوني ام بئاونلاب دارملاو « ةبتارلا ةفظوملا ةبئانلا يه : ليقو
 تنمض : لاق نمو . يعدملا لوق لوقلاف ةلاح يه : هل رقما لاقو ‹ رهش ىلإ ةئام يلع كل :رخآل

 رقملا نأ قرفلا هجوو . نماضلا لوق لوقلاف ةلاح ىه : هل رقملا لاقو رهش ىلإ ةئام نالف نع كل

 ء لجأ ىلإ ةبلاطملا ريخأت وهو هسفنل اًفح ىعدا مث « نيدلاب رقأ

 :ش ( تايابجلاك ) :م ةملظلا كولم ا نم ملظل لب :ش ( قحب سيل ام ) :م بئاونلا نم يأ :ش ( اهب

 نمو ) :م ًالصفم بيرق نع هانرکذ دقو :ش ( خياشملا فالتخا هيفف اننامز يف ) :م تارداصلا يهو

 يلع مالسأإلا رخف وهو :ش ( يودزبلا يلع مامإلا ) :م اهب ةلافكلا ةحص يأ :ش ( ةحصلا ىلإ ليمي

 نيسحلا نب دمحم نب دمحم مالسإلا ردص هاخأ ال يفسنلا ميركلا دبع نب نيسحلا نب دمحم نبا

 نب دمحم نب دمحم روصنملا يبآ مامإلا خيشلا ذيملت ناك اذه يركلا دبعو يفسنلا ميركلا دبع نبا

 . يدنقرمسلا يديرتاملا دومحم

 نم لجرلا ةصح وأ يأ :ش ( اهنم ةصح وأ اهنيعب بئاونلا يه :ليق دقف ةمسقلا امأو ) :م

 ادحاو باصأف كرتشملا رهنلا يركك ةنؤم وحن ةماعلا بوني ام مامإلا مسق اذإ ينعي ٠ بئاونلا

 ةياورلا ركذي نأ يغبني ناك نكلو ليق « عامجإلاب ةلافكلا تحص لجر هب لفكف كلذ نم ءيش

 نم # : لجو زع هلوق يفامك ماعلا ىلع صاخلا فطع نوكيل واولاب هتمسقو ريدقتلا اذه ىلع

 ةياورلاو ) :م فنصملا لاقو :ش ( ٩۸ ةيآلا ةرقبلا) :م € لاكيمو ليربجو هلسرو هتکئالمو هلل اودع ناک

 تناك اذإ ةمسقلا نأل .بئاونلا نم ةصح ةمسقلا نوكت نأ ريدقت ىلعوأ ةملكب يأ :ش ( وأب

 . وأولا لحم وهف اهنيعب بئاونلا يه تناك اذإ امأ « وأ لحم وهف اهنم ةصح

 رهشأ ةثالث وأ رهش لك يف ةيناويدلا تاعطاقملا يأ :ش ( ةبتارلا ةفظوملا ةبئانلا يه : ليقو ) :م

 م اهوحنو سراحلا ةرجأب «ريغصلا عماجل ا حورش يف اهورسفو « «ةيريهظلا دئاوفلا» يف اذك

 بونيام يأ :ش ( بتار ريغ هبوني ام ) م ًالوأ ةروكذملا بئاونلاب يأ :ش ( بئاونلاب دارملاو)

 ناك اميف ةلافكلا زاوج ينعي :ش ( هانيب ام مكحلاو ) :م فظوم الو فراعتم ريغ وهام صخشلا

 . قح ريغب ناك اميف خياشملا فالتخاو « قافتالاب قحب

 :ش ( يعدملا لوق لوقلاف ةلاح يه : هل رقما لاقو رهش ىلإ ةئام يلع كل : رخآل لاق نمو ) :م

 ةئام نالف نع كل تنمض:لاق نمو ) :م هلوق يهو « «ريغصلا عماجلا» لئاسم نم اهدعب يتلاو هذهو

 ناخ يضاق لاقو « ةياورلا رهاظ يف يأ :ش ( نماضلا لوق لوقلاف ةلاح يه :هل رقملا لاقو « رهش ىلإ

 هجوو ) :م . ءيجي ام ىلع نيلصفلا يف رقملا لوق لوقلا : يعفاشلا لاق «ريغصلا عماجلا حرش» يف

 :ش ( لجأ ىلإ ةبلاطملا ريخأت وهو هسفنل اًقح ىعدا مث نيدلاب رقأ رقملا نأ ) :م نيتلأسملا نيب :ش ( قرفلا
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 ‹ رهشلا دعب ةبلاطملا درجمب رقأ امنإ ٠ حيحصلا يف هيلع نيد ال هنأل ؛ نيدلاب رقآ ام ةلافكلا يفو

 امك طرشلا ركنأ نم لوق لوقلا ناكف « طرشلاب الإ تبثي ال ىنح ضراع نويدلا يف لجألا نألو
 ىلع ًالجؤم ناك نإ طرش ريغ نم تبثي تبثي ىتح اهنم عونف ةلافكلا يف لجألا امأ رايخلا يف

 . لولاب ينال قحلأ يعفاشلاو .ليصألا

 نيدلاب) :م ليفكلا يأ :ش ( رقأ ام ةلافكلا يفو ) :م عرشلا يف ركنملا لوق لوقلاف كلذ ركني هل رقملاو
 ال ليفكلا هدرف ليفكلا بلاطلا نيدب رقأ ول اذهلو « باوجلا نم :ش ( حبحصلا يف هيلع نيد ال هنأل
 قح يعدي هل لوفكملاو :ش ( رهشلا دعب ةبلاطملا درجمب رقأ اغإ ) :م هيلع نيد ال نأ ملعف هدرب دتري
 . ركنملل لوقلاف لوقلا كلذ ركني نماضلاو « لاحلا يف هسفنل ةبلاطملا

 الأ يغبنيف « ةبلاطملا مازلإ وهو « اهبجوم نع ةلافكلا لطعتت ريدقتلا اذه ىلعف : ليق نإف
 اهنم دجو دقو لبقتسملا يف وأ لاحلل امإ ةبلاطملا مازتلا نأل لطعتيال : انلق نماضلل لوقلا نوكي
 . «ةيريهظلا دئاوفلا» يف راشأ هيلإ « ةحيحص تناكف « لبقتسملا يف ةبلاطملا مازتلا

 يف رابكتسا ةدايز هل نمل هركذ رخآ قرف نایب اذه :ش ( ضراع نويدلا يف لجألا نألو ) : م

 ام ىلع قرفلا اذه ىنبمو « سلجملا يف مصخلا عفدل يلدج يعانقإ لوألا قرفلا نأل « ءاضقتسالا
 :م ةباثملا هذهب نويدلا يف لجألاو . اًضراع ناكف < « كلذ هل تبثي مل طرشب الإ ءيشل تبشي ال

 الإ لجألا تبثي ال ةلاح تافلتملا ميقو روهملاو تاعايبلا نمث نأل :ش ( طرشلاب الإ تبثي ال یتح)
 رايخ نيدقاعتملا دحأ ىعدا اذإ :ش ( رايخلا يف امك طرشلا ركنآ نم لوق لوقلا ناكف ) :م طرشلاب
 نيميلا عم طرشلا ركنل لوقلاف رخآلا ركنيو طرشلا

 دحأ ةلجؤملا ةلافكلا نأ ينعي « ةلافكلا نم عون يأ :ش ( اهنم عونف ةلافكلا يف لجألا امأ ) م
 ةلافكلا يف لجألا نأل :ش ( ليصألا ىلع ًالجؤم ناك نإ طرش ريغ نم تبثي ىتح ) :م ةلافكلا يعون
 . هلوق لوقلا ناکف « هریغب مکحی الف اهنم عون هرارقإ ناک ایتاذ ناک اذإف « يتاذ

 اذكه :ش ( يناشلاب لوألا قحلأ هنع ىوري اميف فسوي وبأو . لرألاب يناثلا قحلأ يعفاشلاو ) :م
 ‹ يناثلاب لوألا قحلأ يعفاشلا نإف « هسكع حيحصلا لب ‹ حیحصب سيلو خسللا ةماع يف عقو

 ءاًعيمج نيلصفلا يف رقملل لوقلا : لاق يعفاشلا نأل كلذو لوألاب يناثلا قحلأ فسوي ابأو
 لجؤملا نيدلاب رقملا قدص ثيح < ةلافكلاب رارقٍلاب « نيدلاب ًرارقإلا قحلأ يعفاشلا نأ هنايبو
 ثيح لجؤملا نيدلاب رارقإلاب ةلجؤملا ةلافكلاب رارقإلا قحلأ فسوي وبأو ةلافكلاب رقما انقدص امك
 . اعيمج امهيف رقملا قدصي مل

 ىلع هبهذم نأل « لكشم لوألاب يناثلا قحلأ يعفاشلا نأ ةيادهلا يف ركذ ام : «يفاكلا» يفو
 فسوي وبأو يناشلاب لوألا قحلأ يعفاشلا فنصملا ظفل وأ ٠ نالوق هل نوكي نأ لمتحيف هسكع
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 ةيراج ىرتشا نمو : لاق . هانحضوأ دق قرفلاو ‹ يناثلاب لوألا قحلأ هنع ىوري اميف فسوي وبأو
 نأل ؛ عئابلا ىلع نمثلاب هل يضقي ىتح « ليفكلا ذخأب مل تقحتساف كردلاب لجر هل لفكف

 بجبي ملف عئابلا ىلع نمثلاب هل ضقي مل ام ةياورلا رهاظ ىلع عيبلا ضقتني ال قاقحتسالا درجمب
 اهب لطبي عيبلا نأل ؛ ةيرحلاب ءاضقلا فالخب « ليفكلا ىلع بجي الف ‹ نمثلا در ليصألا ىلع هل

 عيبلا لطبي هنآ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو « ليفكلاو عئابلا ىلع عجريف ةيلحملا مدعل

 بيترت يف تادايزلا لئاوأ هعضومو « قاقحتسالا درجمب عجرب هلوق سايق ىلعف قاقحتسالاب

 . لصألا

 همحر- لمكألا لاقو . بتاكلا نم ًاطخلا عقو يريهظلا يودزبلا حرش يف اذكهو « لوألاب يناثلا

 ىلع هلمح نم مهنمو . امهنم دحاو لك نع نيتياورلا ىلع لمح نم نيحراشلا نمف : -هللا

 قرفلا هجوو : هلوق دنع :ش ( هانحضوأ دق ) :م نيتلأسملا نيب :ش ( قرفلاو ) :م رهظأ هلعلو طلغلا

 .هرخآ ىلإ . . هسفنل اقح ىعدا مث نيدلاب رقأ رقملا نأ

 هل لفكف ةيراج ىرتشا نمو ) :م :«ريغصلا عماجل ا » يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 عئابلا ىلع نمثلاب هل يضقي ىتح ليفكلا ذخأب مل تقحتساف ) :م رم كردلا ريسفتو :ش ( كردلاب لجر

 عيبلا ضقتني ال ) :م قحتسملل عيبملاب ءاضقلاو قاقحتسالاب ءاضقلا يأ :ش ( قاقحتسالا درحم نأل

 لامتحا نأل يأ« تباث ةزاجإلا لامتحا نأل :ش ( عئابلا ىلع نمثلاب هل ضقي مل ام ةياورلا رهاظ ىلع

 نأل :ش ( ليفكلا ىلع بجي الف « نمثلا در ليصألا ىلع هل بجي ملف ) :م تباث عيبلا قحتسملا ةزاجإ

 ‹ ليفكلا ىلع لمحتلا بجي دق هنأل ‹ ليصألا ىلع ضقي ملف هريغ نع نامضلل لحم ةلافكلا

 همحر- ثيللا وبأ هيقفلا لاق . «ىلامألا» ةياور نع اًزارتحا ةياورلا رهاظ ىف : هلوقب ديق اغنإو

 ىلع يضقي نأ لبق ليفكلا ذخأي نأ هل «يلامألا» يف فسوي وبأ لاق «عماجلا حرش)» يف -هللا

 نأل ؛ ةيرحلاب ءاضقلا فالخب ) :م . ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو < ةفينح يبأ نع ةياور وهو « عئابلا

 :م عيبلا ةيلحم يأ :ش ( ةيلحملا مدعل ) :م اهب ءاضقلا درجمب عيبلا ضقتني ثيح :ش ( اهب لطبي عيبلا

 نعو ) :م ءاش نإ اًضيأ ليفكلا ىلعو يأ :ش ( ليفكلاو عئابلا ىلع ) :م يرتشملا يأ :ش ( عجریف )

 قاقحتسالا درجمب عجري هلوق سايق ىلعف قاقحتسالاب عيبلا لطبي هنأ - هللا همحر - فسوي يبأ

 لصألا بيترتب دارأ :ش (لصألا بيترت يف تادايزلا لئاوآ ) :م اذه عضوم يأ :ش ( هعضومو

 بيترتل اًقلاخم نوذأملا بابب تادايزلا باتك حتتفا هنإف -هللا همحر- دمحم بيترت يأ « ةيلحلا

 هلعجو اًباب اًباب فسوی وبا یلم ام ذخأ اًدمحم ناف « فسوی وہآ هب یلمآ اب اکر بت بتکلا رئاس
 فسوي يبأ فينصت نم باتكلا لصأ ناكف « باوبألا كلمت هب متي ام هدنع نم هيلع دازو ًالصأ

 . «تادایزلا» باتک هامس كلذلف «دمحم فينصت نم هتدايزو

 اكربت دمحم هريغي ملو « نوذألا باوبأ نم باتكلا اذه يف فسوي يبأ ءالمإ ءادتبا ناكو
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 ىلع عقت دق ةهبتشم ةظفللا هذه نأل < ‹ لطاب نامضلاف ةدهعلاب لجر هل نمضف ًادبع یرتشا نمو

 دارد یلعو هقرقح یلعو دتا راع متت دقو نام ے9 ئالا الم وهز یش كال

 نامض يف لمعتسا هنأل كردلا فالخب ءاهب لمعلا رذعتف هجو كلذ لكلو رايخلا ىلعو

 ‹ ةفينح يبأ دنع حصي ال صالخلا نمض ولو . افرع قاقحتسالا

 نب دمحم ذيملت اذه ينارفعزلاو « مويلا هيلع يذلا بيترتلا اذه ىلع ينارفعزلا اهبتر مث «هب

 . نسحلا

 نامض :لئاسم ثالث انه :ش ( لطاب نامضلاف ةدهعلاب لجر هل نمضف دبع یرتشا نمو ) :م

 . صالخلا نامضو كردلا نامضو ةدهعلا

 نامضو « قافتالاب مهدنع لطاب ةدهعلا نامضو ءانباحصأ قافتاب ةزئاج كردلا نامضف

 ريغصلا عماجلا» يف ركذ دقف ةدهعلا نامض امأو « امهدنع زئاجو ةفينح يبأ دنع لطاب صالحلا

 نامض ةدهعلا نامض ةفينح يبأ دنع نأ انخياشم ضعب ركذو « اًقالخ كحي ملو لطاب هنأ

 .كردلا

 ةدهعلاو كردلاو صالخلا ريسفت نأ : فاصخلل «ىضاقلا بدأ» ىف ديهشلا ردصلا ركذو

 « قاقحتسالا دنع عيبلا ىلع نمثلاب عوجرلا وهو -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ دنع دحاو

 . طرش ةفينح يبأ دنعو « ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو

 ال طرشاذهو « هيلإ هملسي نأ طرتشي عئابلا دنع ناك يذلا لصألا كصلا ريسفت يفو

 ءيش مازتلا هنأل ءاًضيأ لطاب هب نامضلاو ًالطاب ناكف ةعفنم هيف نيدقاعتملا دحأل وأ دقعلا هيضتقي

 الف اهكارتشال دارملا يف :ش ( ةهبتشم ) :م ةدهعلا ةظفل يآ :ش ( ةظفللا هذه نآل ) :م هيلع ردقيال

 هنأل :ش (ميدقلا كصلا ىلع ) :م قلطت دق يأ :ش ( عقت دق ) :م اهنأل نايبلا لبق هب لمعلا بجي

 الف عئابلا كلم ) :م يدقلا كصلا يأ :ش ( وهو ) :م هنأل ةدهع ىمسف دهعلا باتك ةلزنمب ةقيثو

 م ءاوس دقعلاو دهعلاو « دهعلا نم تذخأ ةدهعلا نأل :ش ( دقعلا ىلع عقت دقو « هنامض حصي

 ىلعو ) :م دقعلا تارمث نم اهنأل ؛ دهعلا قوقح ىلع ةظفللا هذه عقت دقو يأ :ش ( هقوقح ىلعو)

 رايخ يآ :ش (رایخلا یلعو ) :م مايأ ةثالث قي قيقرلاة ةدهع ثيدحلا ىلع عقي دقو يآ :ش ( كردلا

 لبق :ش ( اهب لمعلا رذعتف ) :م امهب راصف هيلع هب لمحلا زوجي :ش ( هجو كلذ لكلو ) :م طرشلا

 . ةلاهجلل نامضلا لطبيف نايبلا

 :م كردلا نامض نأل يأ :ش ( هنأل ) :م كردلا نامض حصي ثيح :ش ( كردلا فالخب ) :م

 . حصيف :ش ( اًفرع قاقحنسالا نامض يف لمعتسا)

 يضاقلا هراتخاو ةياور يف دمحأ لاق هبو :ش ( ةفينح يبأ دنع حصي ال صالخلا نمض ولو ) :م
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 كردلا ةلزنمب وه امهدنعو . هيلع رداق ريغوهو « ةلاحم ال هميلستو عيبملا صيلخت نع ةرابع هنأل

 . حصيف هتميق وأ عيبملا ميلست وهو

 قاقحتسالا نع :ش ( عيبملا صيلخت نع ةرابع ) :م صالخلا نامض نل يآ :ش ( هنآأل ):م يلبنحلا
 عيبملا نأل :ش ( هيلع رداق ريغ وهو ةلاحم ال ):م يرتشملا ىلإ عيبملا ميلستو يأ :ش ( هميلستو ) :م
 . هصلخي فيك اًقحتسم وأ ارح جرخ اذإ

 نامض يأ :ش (وه) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ دنعو يأ :ش (امهدنعو) :م
 طرتشي نأ وهو :ش ( عيبملا ميلست وهو ) :م كردلا نامض ةلزنب يأ :ش ( كردلا ةلزنمب ) :م صالخلا
 زجع نإ عيبملا ةميق ملسي نأ وأ :ش (هتميق وأ) :م هصلخب هدي نم قحتسا نإ عيبا نأ عئابلا ىلع
 «فنصملا هركذ يذلا اذه« صالخلا نامض يأ :ش (حصيف) :م كلذك ناك اذإف « عيبملا ميلست نع
 ۰ . ناخ يضاقو هعماج يف يبوبحملا هركذ

 نم قحتسا نإ عيبملا نأ عئابلا ىلع طرتشي نأ صالخلا طرش ريسفت : ةمئألا سمش لاقو
 ذإ « هب ءافولا ىلع ردقي ال طرش هنأل لطاب اذهو هيلع ردقي قيرط يأب هملسسيو هصلخي هدي
 امهمحر- فسوي ابأو ةفينح ابأ نأ هطورش يف ديز وبأ ركذ اذهلو « هيلع هدعاسي ال ابر قحتسملا
 مل نإو « نمثلا در وأ هصلخ نالف لبق نالف نب نالف كردأ امف طورشلا يف نابتكي اناك -هللا
 نأ اذه نم ملعو« لطاب هنأو ٠ عيبلا صيلختب نامضلا ىقبي هنأل عيبلا دسفي نمشلا در ركذي
 زوجي نمثلا در وأ عيبملا صالخب ركذ اذإ امأ .اًقلطم صالخلا نامض ركذاذإاميف فالحلا

 . ملعأ هللاو« عامجإلاب
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 نيلجرلا ةلافك باب
 « مهرد فلأب ًادبع ايرتشا اذإ امك « هبحاص نع ليفكامهنم دحاو لكو نينثا ىلع نيدلا ناك اذإو

 هیدؤي ام دیزی یتح هکیرش ىلع عجری مل امهدحأ ید امف ‹ هبحاص نع امهنم دحاو لک لفکو

 رخآلا فصنلا يفو ‹ ليصأ فصنلا يف امهنم دحاو لك نأل ؛ ةدايزلاب عجريف فصنلا ىلع

 مث  ةبلاطم يناثلاو نيد لوألا نأل ؛ ةلافكلا قحبو ةلاصألا قحب هيلع ام نيب ةضراعم الو «ليفك

 يف عقو ول هنألو ةلافكلا نع عقيف ةضراعم ال ةدايزلا يفو ‹ لوألا نع عقيف لوألل عبات وه

 ؛ هيلع عجري نأ هبحاصلف هيلع عجريف هبحاص نع فصنلا

 ( نيلجرلا ةلافك باب) :م

 ‹ نيالا ةلافكب هبقع دحاولا ةلافك ركذ الو « نيلجرلا ةلافك مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 . اًركذاذكو « ادوجو دحاولا دعب نانثالا ذإ

 اذهو « نيدلا برل يأ :ش ( هبحاص نع لیفک امهنم دحاو لکو نينا ىلع نيدلا ناك اذإو ) :م

 «ريغصلا عماجلا» نم نينثا ىلع نئاكلا نيدلا ريظن فنصلا ركذو . «هرصتخم)» يف يرودقلا ظفل

 ( هبحاص نع امهنم دحاو لك لفكو مهرد فلأب ادبع ) :م نانثالا يأ :ش ( ایرتشا اذإ امک ) :م هلوقب

 ىتح هكيرش ىلع عجرب مل امهدحأ ىدأ امف ) :م هلوقب يرودقلا ظفل مأ «عماجلا» نم اذه ركذ امل :ش

 لك نأل ) :م هلوقب امهللع مث « نيتلأسملا باوج اذه :ش ( ةدايزلاب عجريف فصنلا ىلع هيدؤي ام ديزي

 قحبو ةلاصألا قحب هيلع ام نيب ةضراعم الو « ليفك رخآلا فصنلا ىفو ٠ ليصأ فصنلا ىف امهنم دحاو

 . نيدلا ةقيقحب ءادأ هنأل < نيد وهو ةلاصألا ره لوألا :ش ( نيد لوألا نأل ؛ ةلافكلا

 تارمث نم ةلافكلا قيرطب هيلع ام نأل :ش ( ةبلاطم ) :م ةلافكلا قح وه :ش ( يناثلاو ) :م

 :ش ( لوألل عبات ) :م ةلافكلاب نيدلاب ةبلاطملا وهو يناثلا يآ :ش ( وه مث ) :م ةبلاطملا وهو نيدلا

 ةبلاطملا نع هجارخإ كلي بلاطلا نأ ىرت الأ ءةبلاطملا نم ىوقأ نيدلا «طيحملا» يفو نيدلا يأ

 (لوألا نع عقيف) :م ةضراعملا تبشت مل ةوقلا يف ايوتسي مل املف « ليصألا مزل ام قح يف كلب الو

 . عبتلا قرف لصألا نأل . ىوقأ هنأل ةلاصألا قح نع يأ :ش

 :م لصألا ةضراعم قبي مل هنأل :ش ( ةضراعم ال ) :م فصنلا ىلع يأ :ش ( ةدايزلا يفو ) :م

 كلذ ىلع رخآ ليلد :ش ( هنألو ) :م فصنلا هءارو اميف ىدأ اميف عجريف :ش ( ةلافكلا نع عقيف)

 وهو لاحم اًمزلتسم هبحاص ىلع عوجرلا وهو يعدملا ضيقن لعج هنإف « فلخلا سايقب هدروأ

 نأ هبحاصلف هيلع عجريف هبحاص نع فصنلا يف عقو ول ) :م لاق هنإف رودلل مزلتسملا هبحاص عوجر

 فصنلا يف عجري ملف رودلا ىلإ يدؤي هنأل هيلع عجري نأ هبحاصل سيل نكل :ش ( هيلع عجري

 . هيلع عجريل هبحاص نع
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 امهنم دحاو لك نأ ىلع لاب لجر نع نالجر لفك اذإو . رودلا ىلإ يدؤيف هئادأک هبئان ءادأ نل

 ىنعمو . ًاريثك وأ ناك ًاليلق هفصنب هبحاص ىلع عجر امهدحأ هادأ ءيش لكف هبحاص نع ليفك
 ةددعتم ةبلاطملاو « كيرشلا نع لكلابو ليصألا نع لكلاب ةلافكلا نوكت نأ حيحصلا يف ةلأسملا

 حصت امك ليفكلا نع ةلافكلا حصتف ةبلاطملا مازتلا اهبجومو « رم ام ىلع ناتلافكلا عمتجيف
 عقو امهدحأ هادأ امف اذه فرع اذإو . هيلع لاتحمل نم ةلاوحلا حصت امكو « ليصألا نع ةلافكلا

 ء ةلافك لكلا ذإ امهنع ًاعئاش

 : هل لوقي يدؤملا بحاص نأ هريرقتو « ةمزالملل نايب :ش ( هئادأک هبئان ءادآ نأل ) :م هلوقو

 « كنع ىدؤملا لعجأ نأ يل ناك يسفنب تيدأ ولو « هئادأك كلذ نوكيف يرمأب ينع تيدأ تنأ

 وهف ينع.هتيدأ يذلا كلذ نأل « كيلع عجرأف كنع هلعجأ اًمئاق كنع ليفك انأو يلع تعجر نإف
 . ريدقتلا يف يئادأك

 لاق ام لثم لوقي رخآلا كيرشلاو « كلذك يئادأ ريدقت يفف كيلع تعجر ةقيقح تيدأ ولو

 مامت ىلإ ةصاخ هبيصن نع يدؤمل ا انلعجف ةدئاف عوجرلا يف نكي ملو :ش (رودلا ىلإ يدؤيف ) :م
 نكي مل كلذب هكيرش ىلع عجر ول هنإف « فصنلا ىلع ةدايزلا فالخب « رودلا عطقنيل فصلا
 . عوجرلا ديفيف « فصنلا الإ ةلاصألا مكحب كيرش ىلع سيل ذإ « هيلع عجري نأ هكيرشل

 هادأ ءيش لکف « هبحاص نع لیفک امهنم دحاو لک نأ ىلع لاب لجر نع نالجر لفك اذإو ) :م
 جات لاق :ش ( حيحصلا يف ةلأسملا ىنعمو « ريتك وأ ناك ًاليلق هفصنب هبحاص ىلع عجر امهدحأ

 لك راص مث نيدلا برل نيدلا عومجم امهنم دحاو لك لفك يأ « حيحصلا يف هلوق : ةعيرشلا
 ةينبلا عورفلا ىتأتتل حيحصلا يف لاق اغنإو : لمكألا لاقو . لاملا عيمجب هبحاص نع ًاليفك دحاو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع يتأي ام ىلع « هرخآ ىلإ . . . ليصألا ىلع لاق هنإف كلذ ىلع

 حص ال فصنلاب ًاليفك امهنم دحاو لك لعج ول هنأل حيحصلا يف لاق اغنإ : يكاكلا لاقو
 :ش ( ةددعتم ةبلاطملاو كيرشلا نع لكلابو ليصألا نع لكلاب ةلافكلا نوكت نأ ) :م يتأي يذلا فصنلا
 ةهج نم اًّضيأ لكلاب ةبلاطمو « ليصألا ةهج نم لكلاب بلاطم نيليفكلا نم دحاو لك نأل
 ةراشإ :ش (رم ام ىلع ) :م نيتلافكلا ددعتل ناتبلاطملا تددعتف :ش ( ناتلافكلا عمتجيف ) :م ليفكلا
 بجوم يأ :ش ( اهبجومو ) :م قثوتلا دادزي « نيتلافكلا عامتجا دنعو « قثوتلا ةلافكلا نأ ىلإ
 حصت امكو ‹ ليصألا نع ةلافكلا حصت امك « ليفكلا نع ةلافكلا حصتف ةبلاطملا مازتلا ) :م ةلافكلا

 عماجلاو « رخآ ىلع هيلعام لعج اجب هيلع لاتحملا ةلاوح حصت امك يأ :ش ( هيلع لاتحملا نم ةلاوحلا
 . بجو ام مازتلا امهنيب

 (ةلافك لكلا ذإ امهنع اًعئاش عقو امهدحأ هادأ امف ) :م هانركذ يذلا يأ :ش ( اذه فرع اذإو ) :م
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 ىلإ يدؤي الو ‹ هفصنب هكيرش ىلع عجريف مدقت ام فالخب ‹ ضعبلا ىلع ضعبلل حيجرت الف
 عوج رب ضقني الف ىدأ ام « فصنب امهدحأ عوجرب لصح دقو « ءاوتسالا هتيضق نأل ؛ رودلا

 رخآلاو هسفنب امهدحأ هنع ايدأ امهنأل ليصألا ىلع ناعجري مث « مدقت ام فالخب هيلع رخآلا

 أربآ اذإو :لاق . هرمأب هنع لالا عيمجب لفك هنأل هنع لوفكملا ىلع عيمحجلاب عجر ءاش نإو « هبئانب

 هلك لاملا يقبف ليصألا ةءارب بجوي ال ليفكلا ءاربإ نأل؛ عيمحلاب رخآلا ذخأ امهدحأ لاملا بر

 . هب هذخأی اذهلو « هانيب ام ىلع هلکب هنع لیفک رخآلاو ‹ ليصألا ىلع

 :ش ( مدقت ام فالخب ) :م ةلافك لكلا نأل :ش ( ضعبلا ىلع ضعبلل حيجرت الف ) :م اعتاش عقيف :ش

 ناك فصنلا ءادأ نأل « فصنلا ىلع دزي مل ام هبحاص ىلع عجري ال ثيح ىلوألا ةلأسملا يف يأ

 نأل ‹ رودلا ىلإ يدؤي الو هفصنب هكيرش ىلع عجريف ) :م ةلافكلا قحب رخآلا فصنلاو ةلاصألا قحب

 ىدأ نمل ناك كلذك ناك املف « ةلافكلا نامض ىهو ةلعلا ىف امهب ءاوتسالا :ش ( ءاوتسالا هتيضق

 نأ بجوف ةهجب مازتلا يف هبحاصل وتسم هنأل «ىدأ ام فصنب هبحاص ىلع عوجرلا ةيالو
 . هببسب مزعلا يف ايوتسي

 رخآلا عوجرب ضقني الف ىدأ ام فصنب امهدحأ عوجرب ) :م ءاوتسالا يأ :ش ( لصح دقو ) :م

 نل :ش ( مدقت ام فالخب ) :م ةاواسملا تيقب ام يدؤملا اذه ىلع كيرشلا عجر ول هنأل :ش ( هيلع

 ولو ةلافكب هسفنب هئارشب لاملا فصن مزتلا لب ةلافكلا مكحب لاملا عيمج مزتلي مل امهنم دحاو لك

 . مدقت امك رودلا ىلإ يدؤي ةلافكلا نع يدؤملا لعجو هكيرش نع نكي مل
 هبحاص وهو :ش ( هبئانب رخآلاو هسفنب امهدحأ هنع ايدأ امهنأل ليصألا ىلع ناعجرب مث ) :م

 ءار وآ ناک ًالیلق هفصنب هکیرش عجر هلوق ىلع فطع :ش ( عجر ءاش نإو ) :م هنع لفک يذلا

 هنع لوفكملا ىلع ) :م ىدأ ام عيمجب يأ :ش ( عيمجلاب ) :م عجر اًئيش امهيف ىدأ نم ءاش نإو يأ

 عوجر هل نكي مل طقف لوفكملا نع ًاليفك امهدحأ ناك ولو :ش ( هرمأب هنع لالا عيمجب لفك هنأل

 . ليصألا ىلع

 ام ةلأسملا نأل فنصللا هلئاق نأ رهاظلا : تلق . دمحم هلئاق نأ رهاظلا ليق :ش ( لاق ) :م

 أربأ اذإو ) :م ريغصلا عماجلا حورش يف اولاق : يزارتألا لاقو « ريغصلا عماجلا حرش الإ اهركذ

 :ش ( عيمجلاب ) :م رخآلا ليفكلا يأ :ش ( رخآلا ذخأ ) :م نيليفكلا دحأ يأ :ش ( امهدحأ لاملا بر

 ‹ ليصألا ىلع هلك لالا يقبف ليصألا ةءارب بجوي ال ليفكلا ءاربإ نأل ) :م نيدلا عيمجب يأ

 : هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هانيب ام ىلع ) :م كلذب بلاطيف نيدلا لكب يأ :ش ( هلكب هنع ليفكرخآلاو

 . كيرشلا نع لكلابو

 بر ذخأي يأ :ش ( هب هذخاي) :م ليصألا ىلع هلك لاما ءاقب لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م
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 لك نأل ‹ نيدلا عيمجب اوؤاش امهيأ اوذخأي نأ نويدلا باحصألف ناضوافتملا قرتفا اذإو : لاق
 یتح هبحاص ىلع امهدحآ عجري الو . ةكرشلا يف فرع ام ىلع هبحاص نع ليفك امهنم دحاو
 ةباتك نادبعلا بتوك اذإو : لاق . نيلجرلا ةلافك يف نيهجولا نم رم امل ؛ فصنلا نم رثكأ يدؤي
 .هفصنب هبحاص ىلع عجر امهدحأ هادأ ءيش لكف هبحاص نع ليفك امهنم دحاو لكو ةدحاو

 بوجو قح يف ًالیصأ امهنم دحاو لك لعجي نأ هقيرطو « اًناسحتسا زئاج دقعلا اذه ن ههجوو
 يف هركذنسو « هبحاص قح يف فلألاب ًاليفك لعجيو هئادأب اًقلعم امهقتع نوكيف هيلع فلألا
 هبحاص ىلع هفصنب عجر امهدحأ هادأ امف كلذ فرع اذإو « ىلاعت هللا ءاش نإ بتاكملا

 . ةاواسملا ققحتت ال لكلاب عجر ولو  امهئاوتسال

 . نيدلا عيمجب هب ربي مل يذلا ليفكلا لاملا

 اکیرش يأ :ش ( ناضوافتملا قرتفا اذإو ) :م : ؛ريغصلا عماجلا »يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 دحاو لك نأل ؛ نيدلا عيمجب اوؤاش امهيأ اوذخأي نأ نويدلا باحصألف) :م نيد امهيلعو ةضواغملا

 ليكوتلا ىلع ىنتبت ةماع ةكرش ةضوافملا يأ :ش (ةكرشلا يف فرع ام ىلع هبحاص نع ليفك امهنم
 نامض نم ناك ام ةلافكلا ىلعو « ةراجتلا لامعأ نم ناك اميف ةبحاص امهنم دحاو لك نم
 نم رثكأ يدؤي ىتح هبحاص ىلع ) :م نيضوافتملا دحأ يأ :ش (امهدحأ عجريالو ) :م ةراجتلا
 . بابلا لرأ ةلأسس يخ ؛سه ( نيلجرلا لان يغ نهج ولا نس رس امل فلا

 نادبعلا بتوك اذإو ) :م : «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم : لاق يأ :ش ( لاق ) :م
 بتاك اذإ ىلوملا نأل « ةدحاولا ةلافكلاب ديق ةنس ىلإ فلأ ىلع امكتبتاك لاق نآب :ش ( ةدحاو ةباتك
 ةلافكلا ذإ « اًتاسحتساو اًسايق كلذ حصي ال رخآلا نع امهدحأ لفكو ةدح ىلع امهنم دحاو لك
 اًناسحتسا حصت ةدحاو ةباتكلا تناك ول امأ « ةعبرألا ةمئألا عامجإب حصت ال ةباتكلا لدبب
 :م نيدبعلا نم يأ :ش ( امهنم دحاو لكو) :م « ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « اًسايق حصي الو ءاندنع
 روكذملا اذه هجو يأ :ش (ههجوو هفصنب هبحاص ىلع عجر امهدحأ هادأ ءيش لكف هبحاص نع ليفك )
 ال بتاكملاو عربت ةلافكلا نأل « اًسايق لطاب هنأل اًسايق ال :ش ( اناسحتسا زئاج دقعلا اذه نآ ) :م
 يف ًاليصأ امهنم دحاو لك لعجي نأ ) :م اًناسحتسا هزاوج قيرط يأ :ش ( هقيرطو ) :م عربتلا كلي
 لکل لاق هنأک امهنم دحاو لک ءادأب يأ :ش ( هئادأب اًقلعم امهقتع نوکیف « هيلع فلألا بوجو قح
 يف هركذنسو هبحاص قح يف فلألاب ًاليفك لعجيو) :م رح تنأف فلألا تيدأ نإ : امهنم دحاو
 امف) :م هركذ ام يأ :ش ( كلذ فرع اذإو . ىلاعت هللا ءاش نإ ) :م بتاكملا باتك يف يأ :ش ( بتاكل
 ىلع نومضم لدبلا لك نأ يهو ةلعلا يف :ش (امهئاوتسال هبحاص ىلع هفصنب عجر امهدحأ هادأ
 . لدبلا عيمج دؤي مل ام امهنم دحاو قتعي ال اذهلو « ةباتكلا دقعب امهدحأ

 اذإ اذكو :ش ( ةاواسملا ققحتت ال ) :م لدبلا وه يذلا فلألا لكب يأ :ش ( لكلاب عجر ولو ) :م

4۷A 



 فصنلا نع ئربو « هكلم هتفداصمل قتعلا زاجامهدحأ ىلوملا قتعأ ىتح اًنيش ايدؤي مل ولو : لاق

 فصنلا ىقبيو طقسيف ةليسو يقب امو « قتعلا ىلإ ةليسو لاما نوكيل الإ لاما مازتلاب يضر ام هنأل

 الايتحا امهنم دحاو لك ىلع لعج اغنإو « امهتبقرب لباقم ةقيقحلا يف لالا نأل ؛رخآلا ىلع

 ىلومللو ‹ فصنتي اذهلف « امهتبقرب ًالباقم ربتعاف هنع ىنغتسا قتعلا ءاج اذإو . نامضلا حيحصتل
 قتعأ يذلا ذخأ نإف ‹ ةلاصألاب هبحاصو ةلافكلاب قتعملا ءاش امهيأ قتعي مل يذلا ةصحب ذخأي نأ

 ؛ ءيشب قتعملا ىلع عجري مل رخآلا ذخأ نإو « هرمأب هنع دؤم هنأل ؛ يدؤي اب هبحاص ىلع عجر

 . ملعأ هللاو « هسفن نع ىدأ هنأل

 :ش ( هكلم هتفداصمل قتعلا زاج امهدحأ ىلوملا قتعأ ىتح اًنيش ايدؤي مل ولو :لاق ) :م ءيشب عجري مل

 ام هنأل ) :م لدبلا فصن نع قتعلا ئربو يأ :ش ( فصنلا نع ئربو ) :م ىلوملا قتعلا ةفداصمل يأ

 ىقبيو) :م فصنلا يأ :ش ( طقسيف ةليسو يقب امو « قتعلا ىلإ ةليسو لالا نوكيل الإ لاما مازتلاب يضر
 لباقم ةقيقحلا يف لاما نأل ) :م رخآآلا دبعلا ىلع رخآلا فصنلا ىقبي يأ :ش ( رخآلا ىلع فصنلا

 الایتحا امهنم دحاو لک ىلع لعج امنإو ) :م امهيلع امسقنم اعز وم نوکی یتح :ش ( امھتبقرب
 ء ةلافكلا ال ةلاصألا مكحب امهنم دحاو لك ىلع لدبلا لك نأك لعجي نأب :ش ( نامضلا حيحصتل

 . امهعضوم ريغ یدعتی ال اًیرورض ناکف

 اذهلف امهتبقرب ًالباقم ربتعاف ) :م لامتحالا نع يأ :ش ( هنع ىنغتسا قتعلا ءاج اذإو ) :م
 ال نآ بجیف هضعب امهنم دحاو لک ىلع ناک امهب ًالباقم ناک اذ هنأب ضروعو :ش (فصنتی

 . رمامك رودلا مزلي الئل فصنلا ىلع يدؤملا دزي ملام عوجرلا حصي

 نأل «ىلوملا ىلع ةقفصلا قرفت نع زرحتلل وه اغنإ ىدأ ام فصنب عوجرلا نأب : بيجأو

 ام ىدآ اذإ بتاكم ا نأل « قتعو هبيصن نع هئادأب ئرب صوصخلا ىلع يدؤملا نع عقو ول يدؤملا

 ناكف « اًعيمج اًقتعيو اًعيمج ايدؤي نأ ام هيلع طرش ىلوملاو قتع باتكلا لدب نم هيلع

 فصنلا يقب اذإو  اًعيمج امهنع ىدؤملا انعقوأف ةقفصلا قيرفتب ىلوملل رارضإ صيصختلاك
 . رخآلا ىلع

 ( قتعملا ) :م نيبتاكم لا نيدبعلا يأ :ش ( ءاش امهيآ قتعي مل يذلا ةصحب ذخآي نأ ىلومللو ) :م

 ىلع عجر قتعأ يذلا ذخأ نإف « ةلاصألاب هبحاصو ةلافكلاب ) :م قتعملا ذخأي يأ < ءاتلا حتفب :ش

 ؛ ءيشب قتعملا ىلع ) :م رخآلا يآ :ش ( عجرب مل رخآلا ذخأ نإو « هرمأب هنع دؤم هنأل يدؤي اب هبحاص

 مكحب قتعملا ىلوملا ةبلاطم نأل « رظن هيف انلو يزارتألا لاق :ش ( ملعأ هللاو « هسفن نع ىدأ هنأل

 يقبو ةلاصألاب ةبلاطم طقس قتعلاب فصنلا طقس اذإو « زوجت ال ةباتكلا لدبب ةلافكلاو ةلافكلا

۹ 



 . ىهتنا « ًالصأ قتعملا هبلاطي ال نأ يغبنيف « ةلطاب يهو ةلافكلاب ةبلاطملا

 دحاو لك ىلع لدبلا انلعج اذهلو « زوجت ال ءادتبا ةباتكلا لدبب ةلافكلا نأ : هنع باوجلاو
 نع ًاليفك راص امهدحأ قتع دعب ام « ناكمإلا ردقب هجولا اذه ىلع ةباتكلل احيحصت امهنم
 . ملعأ هللاو ءادتبا زجي مل نإو « ءاقب كلذ زوجيف « ءاقب ةباتكلا لدبب قتعلا
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 هنعو ديعلا ةلاذك باب

 لالا نأل ؛ لاح وهف هريغ الو ًالاح مسي ملو قتعي یتح هيلع بجي ال الام دبع نع نمض نمو
 كلم هدي يف ام عيمج ذإ « هترسعل هب بلاطي ال هنآ الإ « ةمذلا لوبقو ببسلا دوجول هيلع لاح

 ‹« سلفم وأ بئاغ نع لفك اذإ امك راصف «رسعم ريغ ليفكلاو « هب هقلعتب ضري ملو ىلوما
 ال بلاطلا نأل ؛ قتعلا دعب دبعلا ىلع عجر ىدأ اذإ مث « رخؤمب رخأتم هنأل لجؤملا نيدلا فالخب

 هل لفكو الام دبع ىلع یعدا نمو : لاق . هماقم همایقل ليفكلا اذكف ‹ قتعلا دعب الإ هيلع عجري

 لجر

 ( هنعو دبعلا ةلافك باب ) :م

 ء«بابلا اذه رخأو < دبعلا نع رخآلا ةلافكو رخآلا نع دبعلا ةلافك نايب يف باب اذه يأ :ش

 . هفرشل دبعلا ىلع مدقم رحلا نأل

 ال الام هلوقل ةفص هيلع بجيال :ش ( قتعي ىتح هيلع بجي ال الام دبع نع نمض نمو ) :م

 ‹ لاح وهف هلوق وه ةلأسملا باوجو ةركنلل ةفص تعقو ةيلعف ةلمج ىه ذإ « ةلأسملا باوج بجي

 كلهتسي يذلا دبعلا ىف ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم : «ريغصلا عماجل ا » يف ةلأسملا ةروص

 : هلوق ىنعم وهو « لاح ريغ الو ًالاح مسي ملو لجر هنمضف قتعي ىتح هيلع بجي ال يذلا لاملا
 ( هيلع لاح لاما نأل ) :م لاح ليفكلا ىلع نامضلا يأ :ش ( لاح وهف ہریغ الو ًالاح مسی ملو ) :م
 هب بلاطي ال ) :م دبعلا نأ يأ :ش ( هنأ الإ « ةمذلا لوبقو ببسلا دوجول ) :م دبعلا ىلع يأ :ش

 قلعتب يأ :ش ( هب هقلعتب ) :م ىلوملا يأ :ش ( ضري ملو ىلوملا كلم هدي يف ام عيمج ذإ « هترسعل

 . دبعلاب نيدلا

 نإ لاحلا يف هب ذخؤي ليفكلا نإف :ش ( بئاغ نع لفك اذإ امك راصف رسعم ريغ ليفكلاو ) :م

 امك اًضيأ راصف يأ « ةحوتفملا ماللا ديدشتب :ش ( سلفم وأ ):م ليصألا ةبلاطم نع بلاطلا زجع

 . لاجل ا یف هب ذخاوي هنإف سلفم نع لفك ادإ

 نأل يأ :ش ( هنأل ):م لجألا دعب هب ليفكلا ذخؤي ثيح :ش ( لجؤملا نيدلا فالخب ) :م
 بلاطي ال دحاوب لفك اذإ لجؤملا نيدلا نأ دارأ « ةددشملا ءاخلا رسكب :ش ( رخؤمب رخأتم) :م نيدلا

 مث) :م ًالجؤم كلذك همزلف كلذ ليفكلا مزتلا دقو رخؤمب رخأ ةمث نيدلا نأل « لجألا لولح لبق
 هيلع عجرب ال بلاطلا نأل ؛ قتعلا دعب دبعلا ىلع عجر ) :م لوفكملا دبعلا نع ليفكلا يأ :ش ( یدآ اذإ

 ليفكلا مايقل يأ :ش ( هماقم همایقل ) :م قتعلا دعب الإ هيلع عجريال :ش (ليفكلا اذكف قتعلا دعب الإ

 ۰ . ةبلاطملا يف بلاطلا ماقم

 لجر هل لفكو الام دبع ىلع ىعدا نمو ) :م :؟ريغصلا عماحلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

۸۱ 



 ىعدا نإف : لاق . ارح هسفنب لوفكملا ناك اذإ امك «ليصألا ةءاربل ليفكلا ئرب دبعلا تامف هسفنب

 ىلع نأل ؛ هتميق ليفكلا نمض هل ناك هنأ ةنيبلا يعدملا ماقأف دبعلا تامف لجر هب لفكف دبعلا ةبقر

 ىلع ةبجاو ةميقلا ىقبت تملا دعبو كلذ ليفكلا مزتلا دقو « اهتميق اهفلخت هجو ىلع اهدر ىلوملا

 ول هادأف قتعف هرمأب هالوم نع دبعلا لفك اذإو : لاق . ىلوألا فالخب ليفكلا ىلع اذكف « ليصألا

 لاقو . هبحاص ىلع امهنم دحاو عجري مل قتعلا دعب هادأف هنع ًاليفك ىلوملا ناك

 ميلستلا طقسف هسفن ميلستب دبعلا نع لفك هنأل :ش ( ليصألا ةءاربل ليفكلا ئرب دبعلا تامف هسفنب

 اذإ امك) :م ليفكلا ةءارب بجوت ليصألا ةءارب نأل « اًضيأ ليفكلا نع طقسيف هتومب ليصألا نع

 ةلافكلا نأ لصاحلاو < اًضيأ انه ليصألا ةءاربب ليفكلا اربي ثيح :ش ( ارح هسفنب لوفكملا ناك

 ال مكحلا اذهو : يكاكلا لاقو . ادبع وأ ارح هسفنب لوفكم ا ناك اذإ ام نيب توافتت ال سفنلاب

 ةبقر ىعدا نإف : لاف) :م امهنيب قرفيو اهيلع ةيناثلا ةلأسملا ينبيل انهاه دبعلا ركذ هنأ الإ فلتخي

 ( هتميق ليفكلا نمض هل ناك هنأ ةنيبلا يعدملا ماقأف دبعلا تامف لجر ) :م دبعلاب يآ :ش ( هب لفكف دبعلا

 دقو فيلحتلا دنع هلوكنب وأ ديلا يذ رارقإب ىعدملا كلم تبث ول هنأل ةنيبلاب كلذ تابثإ لبق :ش

 نأل « ءيش ليفكلا ىلع مزلي الو هيلع ىعدملا ىلع دبعلا ةميقب ىضق ديلا يذ دي يف دبعلا تام

 . ليصألا هبرقأ ام ليفكلا رقأ اذإ الإ ليفكلا ىلع ةجح ريغ هرارقإ

 سبحلا لاط نإف ليفكلاو وه سبحيو دبعلا توم يف ديلا وذ قدصي ال : يشاترمتلا لاقو
 :م ديلا يذ ىلع ةبقرلا در يأ :ش ( اهدر ىلوملا ىلع نأل ) :م ةدوحجملا ةعيدولا اذكو « ةميقلا هانمض

 :م اهدر نع زجعلا دنع دبعلا سفن ةميق دبعلا سفن فلخت يأ :ش ( اهتميق اهفلخت هجو ىلع )

 ةبجاو ةميقلا ىقبت توم ا دعبو ) :م ريخملا نع نامضلا لمحت ةلافكلا نأل :ش ( كلذ ليفكلا مزتلا دقو)

 ليفكلا ىلع بجوو ليصألا ىلع بجو ةميقلا نامض نأل :ش ( ليفكلا ىلع اذكف ليصألا ىلع
 لقتنيف ةميقلا ىلإ ليصألا قح يف نامضلا لقتنا دقو « ليصألا ىلع ام ةبلاطملا مزتلا هنأل اًصضيأ

 ىلع نامضلا بجي مل ثيح ىلوألا ةلأسملا يأ :ش ( ىلوألا فالخب ) :ماًضيأ ليفكلا قح يف

 يأ :لمكألا لاق « لوألا فالخب خسنلا ضعب يفو « اضيأ ليفكلا ىلع بجي الف ىلوملا

 هسفن ميلست دبعلا نع طقسيو « تام دق دبعلا وهو همزتلا ام لحم نأل لوألا نامضلا فالخب

 . هلیفک نعاذکف

 ديق :ش ( هرمآب هالوم نع دبعلا لفك اذإو ) :م :ريغصلا عماحلا »يف دمحم يآ :ش ( لاق ) :م

 نذإبو ءهجو يف يعفاشلا دنع الإ « ءاهقفلا عامجإب زوجي ال هديس نذإ ريغب دبعلا ةلافك ذإ رمألاب
 ناك ول هادأف قتعف) :م كلام لاق هبو « ةلافكلا زوجت ال نيدلاب قرغتسملا نوذأملا يف الإ زوجي هديس

 مل ) :م هالوم هقتعأ نأ دعب يأ :ش ( قتعلا دعب ) :م هب لوفكم ا لاملا يأ :ش ( هادأف هنع ًاليفك ىلوملا

 لاقو . هبحاص ىلع ):م دبعلاو ىلوملا نم يأ :ش ( امهنم دحاو) :م نيتلأسملا باوج :ش ( عجري

AY 



 ىلوملا ىلع لامل اب هتلافك حصت ىتح نيد دبعلا ىلع نوكي ال نأ لوألا هجولا ىنعمو « عجري : رفز

 وهو عوجرلل بجوملا ققحت هنآ هل . لاح لك ىلع حصتف دبعلا نع هتلافك امأ « هرمأب ناك اذإ

 ىلوملا نأل ؛ عوجرلل ةبجوم ريغ تعقو اهنأ : انلو . لاز دق قرلاوهو عناملاو هرمأب ةلافكلا

 هريغ نع لفك نمک ادبأ ةبجوم بلقنت الف هالوم ىلع دبعلا اذكو ء اتيد هدبع ىلع بجوتسيال
 الف يفانملا عم تبث نيد هنأل ؛ دبع وأ هب لفكت رح ةباتكلا لاب ةلافكلا زوجت الو . هزاجأف هرمأ ريغب

 ‹ ةلافكلا ةحص قح يف رهظي

 هالرم نع دبعلا ةلافك وهو :ش ( لوألا هجولا ىنعمو ) :م امهم دحاو لك يأ :ش ( عجرب :رفز

 ضعب يفو :ش ( هرمأب ناك اذإ ىلوملا نع لام اب هتلافك حصت ىتح نيد دبعلا ىلع نوكي ال نأ ) :م هرمأب
 ناك ول هنأل ‹« حصألا وهو تاقثلا طخب اححصم ناك اذهو « نيد دبعلا ىلع نوكي نأ خسنلا

 :ش ( هتلافك ام ) :م ديسلا نذإب ناك نإو « ءامرغلا قحل ةلافك حصت مل قرغتسم نيد دبعلا ىلع

 سفنلاب وأ لاملاب ةلافكلا تناك ءاوس ينعي :ش ( لاح لك ىلع حصتف دبعلا نع ) :م ىلوملا ةلافك يأ

 . الوآ نيد دبعلا ىلع وا

 :ش ( بجىملا ققحت ) :م نأشلا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م يعفاشلا لاق هبو « رفزل يأ :ش ( هل ) :م

 ناك ةلافكلا عانتما ينعي :ش ( لاز دق قرلا وهو عناملاو هرمأب ةلافكلا وهو عوجرلل ) :م ميجلا رسكب

 . عجريف عناملا لاز دقو اًنيد هالوم ىلع بجوتسي ال دبعلا نأل « قرلا عناملا

 نأل ‹ عوجرلل ةبجوم ريغ ) :م اهنوك لاح :ش ( تعقو ) :م ةلافكلا نأ يأ :ش ( اهنأ انلو ) :م

 ىلع) :م بجوتسي ال :ش ( دبعلا اذكو) :م قحتسي ال يأ :ش ( اتيد هدبع ىلع بجوتسي ال یلوملا

 ريغلا يأ :ش ( هزاجأف هرمأ ريغب هريغ نع لفك نمك ادبأ ةبجوم ):م ةلافكلا يأ :ش (بلقنت الف هالوم

 . اذه اذكف « عجري ال كلذ زاج وأ

 وأ يأ :ش (دبع وأ ) :م ةباتكلا لامب يأ :ش ( هب لفكت رح ةباتكلا لام ةلافكلا زوجت الو ) :م

 ( يفانملا عم تبث ) :م هنأل « رقتسم ريغ نيد ةباتكلا لام نأل يأ :ش ( نيد هنأل ) :م هب لفكت دبعلا

 لاق هبو :ش ( ةلافكلا ةحص قح يف ) :م ةباتكلا لدب نيد يأ :ش ( رهظي الف ) :م قرلا وهو :ش

 نأل اًضيأ هدنع حصألاو « نويدلا رئاسك نيد هنأل حصت ةياور يف دمحأ نعو . ملعلا لهأ رثكأ

 . ةزئاج ريغ هب ةلافكلا

 نع ةباتكلا لامب ةلافكلا زوجت ال امك هنإف « ديفم ريغ ةباتكلا لاي صيصختلا «ةياهنلا» ىفو

 . «طوسبملا» يف هركذ بتاكملا ىلع ةباتكلا لام ىوس ىلوملل رخآ نيدب زوجت ال ىلوملل بتاكلا
 لجر هب لفكف ةلافكلا سنج نم نيدلا كلذ نكي ملو ءالوم ىلع نيد بتاكملل ناك ولو

 . ةلافكلا حصتف اقلطم لاملا اذهب بولطم ليصألا نأل « حص ىلوملا نع بتاكملل

AY 



 يفاني اًقلطم هتابثإو « ليفكلا ةمذ يف هجولا اذه ىلع هتابثإ نكمي الو « طقس هسفن زجع ول هنألو

 بتاکملاک هنأل « ةفينح يبأ دنع ةباتكلا لامك ةياعسلا لدبو . داحتالا هطرش نم نأل ‹ مضلا ىنعم

 . هد

 ةلافكلاف كلذب ًاليفك هنم ذخأو دبعلا ىلع نيد الو اتيد هالوم نادأ اذإ رجاتلا دبعلا امأو

 هتمذ يف اًبجاو نيدلا ناكف ءامرغلا قح هبسك نأل « ةلافكلا تحص اًنويدم دبعلا ناك نإو ةلطاب

 ال هيلع نيد ال ناك نإ دبعلا نإف « كلذ لثم سفنلاب ةلافكلاو « ةلافكلا تحصف هريغ ةمذ يف امك

 . حص نيد هيلع ناک نإو « حصي

 زجع ول ):م بتاكملا نألو يأ « ةباتكلا لام رارقتسا مدع ىلع رخآ ليلد :ش (هنألو ) :م

 رخآ ليلد :ش ( ليفكلا ةمذ يف هجولا اذه ىلع هتابثإ نكمب الو ) :م باتكلا لدب يأ :ش ( طقس هسفن

 ةلافكلا دقع تابثإ يأ « هجولا اذه ىلع لديو « ةباتكلا لدبب ةلافكلا ةحص مدع وهو يعدملا ىلع

 تابثإو يأ :ش (اًقلطم هتابثإو ) :م نكي ال ليفكلا همذ يف سفنلا زيجعتب ةباتكلا لدب طوقس عم

 . ةلافكلا نكر وه يذلا :ش ( مضلا ىنعم يفاني ) :م اقلطم ةباتكلا نيد

 بجاو وه ام رثكأ ليفكلا ةمذ يف هانبجوأ انك ليفكلا ىلع اًقلطم هانتبثأ ولو «طوسبملا» يفو

 ىنعمل اًقيقحت ليصألا ىلع بجت يتلا ةفصلاب ليفكلا ىلع بجي ذإ زوجي ال اذو ليصألا ةمذ يف
 ةلافكلاب بجاولا ةفص يف :ش ( داحتالا ) :م مضلا طرش نم يأ :ش ( هطرش نم نأل ) :م مضلا

 . ديقملا ريغ قلطملاو مضلا ىنعم اًقيقحت

 زوجت ال ةباتكلا لدبب ةلافكلا نأ ينعي :ش ( ةفينح يبأ دنع ةباتكلا لامك ةياعسلا لدبو ) :م

 دنع يأ :ش ( هدنع بتاكملاك ) :م ىعستسملا نأل يآ :ش ( هنال ) :م ةياعسلا لدبب زوجت ال كلذكف

 ىلوألا ةتكنلا رابتعا ىلع نكل « اهريغو دودحلاو نيتأرملا جوزتو ةداهشلا لوبق مدع يف ةفينح يبأ

 ال ىعستسلملا نأل « ةيناثلا ةتكنلا رابتعا ىلع ال ه رخآ ىلإ . . . يفانملا عم تبث هنأل : هلوق وهو

 . ملعأ هللاو « سفنلا زيجعتب ةياعسلا لدب هنع طقسي
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 ةلاوحلا باتك

 ‹ نويدلاب ةزئاج يهو : لاق

 ( ةلاوحلا باتك) م

 يف امل ةرهاظ ةلافكلاو ةلاوحلا نيب ةبسانملا هجو « ةلاوحلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش

 ةلاوحلا تناك ىتح « ىرخألل امهادحإ ةراعتسا زوجي اذهلو ٠ ليصألا ىلع ام مازتلا امهنم لك

 امأو . ىنعمللآرابتعا ةلاوح ليصألا ةءارب طرشب ةلافكلاو « ةلافك ليصألا ةءارب مدع طرشب

 ةبلاطلا توبث دعب ةءاربلا مدع لصألاو ةئربم ريغ ةلافكلاو ء اندنع ةئربم اهنألةلاوحلا ريخأت هجو

 . لقنلا ةغللا ىف ةلاوحلاو

 لقن وهو ليوحتلا هنمو ‹« لقنلاو لاوزلا ىلع لدي ةلاوحلا بيكرت لصأ «برغملا» يفو

 ةعبرأ انهو «ةلاوحلا لبق يأ « لاتحاف لجر ىلع ا ًاديز تلحأ لاقي لحم ىلإ لحم نم ءيشلا

 .لاملا وهو هب لاتحملاو ءةلاوحلا

 ءاهقفلا حالطصا يفو «لوعفملا يف اهحتفبو لعافلا يف واولا رسكب لوتحم لاتحم لصأو

 . هب قثوتلا ليبس ىلع هيلع لاتحملا ةمذ ىلإ ليصألا ةمذ نم نيدلا ليوحت

 وأ « اًعيمج ةبلاطملاو نويدلا نع ةءاربلا بجوت ةلاوحلا نأ انخياشم نم نورحأتملا فلتخاو

 ًأربأ ول هل لاتحملا نأ ىتح « اعيمج نيدلاو ةبلاطملا نع : مهضعب لاقف « نيدلا نود ةبلاطملا نع

 يقب ولو ‹ حصي مل هنم بهو وأ ليحملاًأربأ ولو . حص هنم بهو وأ ةلاوحلا نيد نع هيلع لاتحملا

 . حص ليحملا ىلع نيدلا

 لاتحملا ًاربأ ىتم هل لاتحملا نأ ىتح » نيدلا نود ةبلاطملا نع ةءاربلا بجوت : مهضعب لاقو

 ولو . ليحملا رمأب ةلاوحلا تناك نإو ءيشب ليحملا ىلع عجريال هيلع لاتحملاف نيدلا نع هيلع

 . ليفكلا يف باوجلاك نيد هيلع ليحملل نكي مل نإ عجر هيلع لاتحملا نم نيدلا بهو

 ليفكلا يف باوجلاك هدرب دتري بهو ولو ‹ هدرب دتري ال هيلع لاتحملا ًأربأ ول اذكو

 دتريف ءاوس هقح يف ةبهلاو ءاربإلا ناك اعيمج نيدلاو ةبلاطملا هيلع لاتحملا ىلع ناك ولو
 ولو ‹ حصيال هيلع لاتحملا ىلع ام ضبقب ليحملا هل لاتحملا لكو ولو . ليصألا قح يف امك هدرب

 . حص نيدلا هيلع نكي مل

 ليوحتو ليوحتلا نم ةذوخأم اهنأل :ش ( نويدلاب ةزئاج ) :م ةلاوحلا يأ :ش ( يهو :لاق ) :م
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 حبصتف هميلست ىلع ردقي ام مزتلا هنالو .« عبتيلف ءيلم ىلع ليحآ نم » : مالسلا هيلع هلوقل

 .نيعلا يف ال نيدلا يف ليوحتلاو «ليوحتلاو لقنلا نع ئبنت اهنأل نويدلاب صتخا اغنإو « ةلافكلاك

 وهو « هقح نيدلا نألف لاتحملا امأ . هيلع لاتحملاو « لاتحملاو ليحملا اضرب ةلاوحلا حصتو : لاق

 موزل الو نيدلا همزلي هنألف هيلع لاتحملا امأو « هاضر نم دبالف ةنوافتم ممذلاو « اهب لقتني يذلا

 . همازتلا نودب

 ىلإ هليوحت نوكي ال كلذو ميلستلا اهب قلعتملا قحلاف نايعألا امأف « نكم ةمذ ىلإ ةمذ نم نيدلا

 ليحأ نم) :م : ةَ يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل ) :م اهيف ةلافكلا حصت مل اذهلف . هريغ

 نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع نايفس نع هدنسم يف دمحأ هاور ثيدحلا :ش '( عبتيلف ءيلم ىلع
 ءيلم ىلع ليحأ نمو «ملظ ينغلا لطم» : ةي هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر- ةريره يبأ

 ظفلبو .«عيتيلف ءيلم ىلع مكدحأ عبتا اذإو» : ظفلب هب دانزلا يبأ نع ملسمو يراخبلا هاورو
 يبأ نع نالجع نبا دمحم نع هلوأ يف ةدايز عم «طسوألا همجعم) يف يناربطلا هاور فنصللا

 ىلع ليحأ نمو « ملظ ىنغلا لطم » : ويي هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع جرعزلا نع دانزلا
 هرسف اذك « لتحيلف ءيلم ىلع مكدحأ ليحأ اذإ هانعمو « يذمرتلا هاور كلذكو . « عبتيلف ءيلم

 . يذمرتلا

 ام ءافيإ ىلع يأ :ش ( هميلست ىلع ردقي ام مزتلا ) :م هيلع لاتحملا نألو يأ :ش ( هنألو ) م

 :م ةجاحلل اًعفد حصيف ليصألا ىلع اجب مزتلا امهنم دحاو لك نأل :ش ( ةلافكلاك حصتف ) :م همزتلا

 نأل يأ :ش ( اهنأل نويدلاب ):م ليوحتلا رابتعاب ةلاوحلا وأ ةلاوحلا دقع يأ :ش ( صتخا امنإو )

 يف :ش ( نيعلا يف ال نيدلا يف ) :م يعرشلا :ش ( ليوحتلا و . ليوحتلاو لقنلا نع ئبنت ) :م ةلاوحلا

 . يسحلا نيعلا يف ليوحتلا

 لاتحملاو لاتحملاو ليحملا اضرب ةلاوحلا حصتو ) :م -هللا همحر -يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يذلا نيدلا يأ :ش ( اهب لقتتي يذلا وهو هقح نيدلا نألف ) :م نئادلا وهو :ش (لاتحملا امأ .هيلع

 لاتحملا اضر يأ :ش ( هاضر نسم دبالف ) :م ةبلاطملا يف :ش ( ةتوافتم ممذلاو ) :م ةلاوحلاب لقتني

 . ملعلا لهأل هاضر طارتشا يف فالخ الو . هل

 نودب موزل الو نيدلا همزلي هنألف ) :م هيلع لاتحملااضر امأو يأ :ش ( هيلع لاتحمل امأو ) :م

 ال هنأ هدنع امهحصأو « مامإلا يف صوصنم هنإ ليقو . هجو يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( همازتلا

 الف فرصتلا لحم هنأل «دمحأو كلام لاق هبو ليحملل نيد هيلع ناك اذإ اضر ىلإ ةجاح

 . (۱۳۰۸) يذمرتلاو ٦۳ ٤-٤۷۱( /۲) دمحأ هاور (۱)
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 هيلع لاتحملا نم نيدلا مازتلا نأل تادايزلا يف هركذ « هاضر نودب حصت ةلاوحلاف ليحللا امأو

 :لاق . هرمأب نکی مل اذِإ هيلع عجری ال هنأل ؛ هعفن هيف لب هب ررضتی ال وهو « هسفن قح يف فرصت

 دحاو لك ذإ « ةلافكلاب ارابتعا اربي ال :رفز لاقو لوبقلاب نيدلا نم ليحملا ئرب ةلاوحلا تمت اذإو

 ةمذلا نع لقتنا ىتم نيدلاو ‹ سارغلا ةلاوح هنمو ‹ ةغل لقنلا : ةلاوحلا نأ انلو . قثوت دقع امهنم

 ‹ مضللف ةلافكلا ام « اهيف ىقبي ال

 نيد هيلع ليحملل نكي ملاذإامأو . دبعلا اضر طرتشي الًأدبع عاب ولامك هاضر طرتشي

 . عامجإلاب هاضر طرتشيف

 :ش ( تادايزلا يف هركذ « هاضر نودب حصت ةلاوحلاف ) :م نويدملا يأ :ش ( ليحلملا امأو ) :م

 هيلع لاتحملاو لاتحملاو ليحملا اضرب حصيو : هلوقب هنع فنصملا لقن امك هاضر طرش يرودقلاو

 نوفنأي دق تاءورملا يوذ نأب يرودقلا للعي ىسع : لمكألا لاق . ةثالشلا اضر طرشب ديق

 . مهاضر نم دب الف نيدلا نم مهيلع ام مهريغ لمحتب

 ‹ ةلاوحلا لبقي ام ردقب نيد هيلع لاتحملا ىلع ليحملا نوكي نأ ركذ ام عضوم لعلو : لاق مث

 نيدلا مازتلا نأل) :م هاضرب الإ حصت الف هيلع لاتحملا ىلع ليحملا ةبلاطم طاقسإ نوكت ذئنيح اهنإف

 يأ :ش ( هب ررضتب ال ) :م نويدملا وهو ليحملا يأ :ش ( وهو هسفن قح يف فرصت هيلع لاتحملا نم

 اذإ هيلع عجري ال هنأل) :م ليحملا عفن يأ :ش ( هعفن هيف لب ) :م هسفن قح يف هيلع لاتحملا فرصتب

 لاتحملا عجري ال نيد هيلع هل ناك اذإ هنأ ليحملا اضر طارتشا مدع ةدئاف اذه :ش ( هرمأب نكي مل

 . ناصاقتي لب ىدأ اب هيلع

 هيلع لاتحملاو هل لاتحملا لوبقب :ش ( ةلاوحملا تمت اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 الإًادبأ هيلع نيدلاب بلاطلا عجري الو :ش (لوبقلاب نيدلا نم ليسحملا ئرب) :م ليحملاو

 لاقو ) :م هئربي نأ الإ « ةءارب ةلاوحلا ىربال هنآ نسحلا نعو . ءاهقفلا ةماع دنع اذهو «يوتلاب

 ةلاوحلا نم دحاو لك نأل يأ :ش ( قثوت دقع امهنم دحاو لك ذإ ةلافكلاب ًارابتعا اربي ال :رفز

 . ةلافكلا قحب قثوت دقع ةلافكلاو

 مضلا ةلافكلاو « رم امك لدب ةغللا ثيح نم اهانعم يأ :ش ( ةغل لقنلا ةلاوحلا نأ انلو ) :م

 سرغ عمج :ش ( سارغلا ةلاوح هنمو ) :م مسالا كلذ ىنعم بج وجب مسا لك صتخيو ةغل

 ىتم نيدلاو ):م سارغأو سارغ عمجلاو« سرغي يذلا رجشلا سرخلا «بابعلا» يفو . حتفلاب

 ءيشلا تلوح اذإ كنأل « ةغراف ىلوألا ةمذلا ىقبتو ةمذلا يف يأ :ش ( اهيف ىقبب ال ةمذلا نع لقتنا

 . ةلاحم ال اعراف لوألا ناكم يقب عضوم ىلإ عضوم نم

 مضو ٠ ءيشلا ىلإ ءيشلا مض وهو لفكلا نم ةقتشم اهنأل :ش ( مضللف ةلافكلا امأ ) :م
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 ‹ ءاضقلا يف نسحألاو ألمألا رايتخاب قثوتلاو ‹ ةيوغللا يناعملا قافو ىلع ةيعرشلا ماكحألاو

 :لاق .اعربتم نكي ملف ىوتلاب هيلإ ةبلاطملا دوع لمتحي هنأل ؛ ليحملا دقف اذإ لوبقلا ىلع ربجب امنإو

 نإو عجريال : - هللا همحر- يعفاشلا لاقو . هقح يوتي نأ الإ ليحملا ىلع لاتحملا عجري الو

 . ديدج ببسب الإ دوعي الف ةقلطم تلصح دق ةءاربلا نأل؛ ىوت

 اهنأل ءةلاوح ريصتف ليصألا ةءارب طرشب نوكي نأ الإ لوألا غارف بجوي ال ءيشلا ىلإ ءيشلا

 يناعمب لمعلا نأ ينعي :ش ( ةيوغللا يناعملا قافو ىلع ةيعرشلا ماكحألاو ) :م ةلاوحلا ىنعم يف

 ال وهو ةغل مضلا يه ةلافكلا نإ :انلق كلذك ناك املف « ةيعرشلا ماكحألا يف بجاو تاغللا

 اهنإف ‹ ليحملا رمأ ريغب ةلاوحلاب ضرتعاو . ةءاربلا يضتقي وهو لقنلاو ةلاوحلاو « ةءاربلا يضتقي

 . يلامجإ ضقناذهو « ليوحت الو اهيف لقن الو رم امك ةحيحصةلاوح

 ىلع يقبي ال اذهلو « ققحتم رهاظ نيدلا دادسب هنإف « اهيف لقن ال نأ ملسن ال انآ : باوجلاو

 . ءيش ليحل

 ريرقتو .قثوتللاهنأل ةئربم تسيل ةلاوحلا نأ رفز لوق نع باوج :ش ( قثوصتلاو ) :م
 ىلع ردقألا يأ :ش ( المألا رايتخاب ) :م هانعم لب « هركذامك سيل قثوتلا ىنعم نأ :باوجلا
 ام حجرأو ردجأ هيدؤيو نيدلا ءاضق يف لطاي ال ىتح :ش ( ءاضقلا يف نسحألاو ) :م ءافيإلا

 نع باوج اذه :ش ( لوبقلا ىلع ربجي امنإو ) :م ةئربب تسيل ةلاوحلا نأ ىلع لدي ال اذهو «ناك

 ذئنيح هنأل ليحملا دقن اذإ ليحملا بلاطلا ربخأ امك لقن ناكول ةلاوحلا يف نأ وهو « ردقم لاؤس

 ريرقتو . لوبقلا ىلع نئادلا ربجي ال هريغ نيد ىضق ول عربتملاو «نيدلا ءاضق يف اعربتم نوكي
 ( هيلإ ةبلاطملا دوع لمتحي هنأل « ليحملا دقف اذإ ) :م لوبقلا ىلع هل لاتحملا ربجي اغنإ : لاقي نأ باوجلا

 ىرخأ ةمذ ىلإ لقتني اغنإ هنأل « بيرق نع هانعم ءيجيسو :ش ( ىوتلاب ) :م نئادلا ىلإ ىأ :ش
 يف ينعي :ش ( اعربتم ) :م ليحملا يأ :ش ( نكي ملف ) :م عجري ىوت اذإف « ةمالسلا طرشب

 .ءاضقلا

 اذه :ش ( هقح يوتي نأ الإ ليحملا ىلع لاتحملا عجري ملو ) :م :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 ىلع لاتحملا عجري ملو ليحملا ىري لوبقلاب ةلاوحلا تمت اذإ ينعي « ليحملا ئرب هلوق ىلع فطع

 ال :-هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م ىوتلا ىنعم يف يتأي ام ىلع هقح ىوتي نأ الإ ءيشب ليحلملا

 . رذنملا نباو ديبع وبأو ثيللاو دمحأ لاق هبو « كلذ ريغ وأ سالفإ وأ توجب :ش ( ىوت نإو عجري

 ىضري نأالإ عوجرلا هلف كلذب بلاطملا ملعي ملو اًسلفم هيلع لاتحملا ناك اذإ : دمحأ نعو

 دق ليحملل ةءاربلا نأل يأ :ش ( ةقلطم تلصح دق ةءاربلا نأل ) :م كلام لاق هبو « ملعلا دعب هب

 يف امك :ش ( ديدج ببسب الإ دوعي الف ) :م ىوتلا دنع ليحملا ىلع عوجرلا ديق نع ةقلطم تلصح
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 راصف ‹ خسفلل لباق هنأل هتاوفل ةلاوحلا خسفت وأ « دوصقملا وه ذإ هل هقح ةمالسب ةديقم اهنآ انلو

 دحجي نأ امإ : وهو نيرمألا دحأ ةفينح يبأ دنع ىوتلاو : لاق . عيبملا يف ةمالسلا فصوك

 دحاو لكب ققحتي لوصولا نع زجعلا نأل ؛ اًتسلفم تومي وأ « هيلع هل ةنيب الو « فلحيو ةلاوحلا

 مكاحلا مكحي نأ : وهو ثلاث هجوو « ناهجولا ناذه الاقو . ةقيقحلا يف ىوتلا وهو «امهنم

 اًقالخ هدنع يضاقلا مكحب ققحتي ال سالفإلا نأ ىلع ءانب فالتخالا اذهو « هتايح لاح هسالفإب

 . حئارو داغ لاملا نأل ؛ امهل

 ىلع لاتحلملا هيلع لاتحملا ليحي نأ كلذو ديدج ببسب الإ هلوق : ةعيرشلا جات لاقو . ءاربإلا

 . ليحلا

 طرشب ةديقم اهن ينعي :ش ( هل هقح ةمالسب ةديقم )م ةءاربلا يأ :ش ( اهنأ انلو ) :م

 ىلإ قحلا لوصو يآ :ش ( دوصقملا وه ذإ ) :م لاحلا ةلالدب اًظفل ةقلطم تناك نإو ينعي «ةمالسلا

 :م دوصقملا تاوفل يأ :ش ( هتاوفل ةلاوحلا خسفت وأ ) :م ةلاوحلا نم دوصقملا وه الاس هل لاتحللا

 مل ولو خسفني ةلاوحلا دقعاخسافت ول امهنآل :ش ( خسفلل لباق ) :م ةلاوحلا دقع نآل يآ :ش (هنأل)

 دجو اذإ يرتشملا نأ ينعي :ش ( عيبلا يف ةمالسلا فصوك راصف ) :م خسفنا ال خسفلل ًالباق نكي

 تافء ىوتلا لصح امل انه اه كلذكف عوجرلا طرتشي مل نإو بيعلا ناصقنب عجر اًبيع عيبملاب
 . ليحملا ىلع نيدلاب عجريف عيبملا ةمالس هنأل عيبلا يف قحلا ةمالس وهو دوصقملا

 :ش ( دحج نأ امإ وهو « نيرمألا دحأ ةفينح يبأ دنع ىوتلاو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لاتحملا ىلع يأ :ش ( هيلع ) :م هل لاتحملل يأ :ش ( هل ةنيب الو فلحيو ةلاوحلا ) :م هيلع لاتحملا يأ
 لاتحملل هسفن ىلع ًالیفک كرتي ملو (اًتسلفم) هنوک لاح هيلع لاتحملا يأ :ش ( توم وأ ) :م هيلع

 بحاص ناك نأ دعب سلفأ راص ىأ سلف اذ : لاقي ةبلطلا يفو « اًتيدالو اًنيعم الام الو هيلع

 م هلاح هل رهظ نيح هسالفإب ىضق يأ يضاقلا هسلفو «رقتفا ناكم لمعتساف « ریناند وأ مهارد

 ىوتلا وهو ) :م نيروكملا نيهجولا نم يآ :ش ( امهنم دحاو لكب ققحتي لوصولا نع زجعلا نأل )

 ريغ روصقم فلت اذإ ىوت ىوتي ءيشلا ىوت نم وهو « ىوتلا وه روكذم ا اذه يأ :ش ( ةقيقحلا يف
 .ديرد نبال  ةرهمحلا» يف اذكو « اقو ىوتوهو« زومهم

 ثلاث هجوو ) :م ىوتلا يأ :ش ( ناهجولا ناذه ) :م دمحمو فسوي وبأ ىأ :ش ( الاقو ) :م

 ةفينح يبأ نيب :ش ( فالتخالا اذهو ) :م دوهشلاب :ش ( هتایح لاح هسالفإب مکاحلا مکحی نأ وهو

 اقالخ ) :م ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع يضاقلا مكحب ققحتي ال سالفإلا نأ ىلع ءاب) :م هيبحاصو

 یتح - هللا مهمحر - ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « يضاقلا مكحب ققحتي امهدنع نإف :ش ( امهل

 يبأ ليلد اذه :ش ( حئارو داغ لاما نال ) :م هريغ قح يف اذكو « نجسلا نم هجارخإ قح يف ربتعي

 . هفنح
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 مل كيلع يل نيدب تلحأ : ليحملا لاقف « ةلاوحلا لام لثمب ليحملا هيلع لاتحملا بلاط اذإو : لاق

 «هرمأب هنيد ءاضق وهو ققحت دق عوجرلا ببس نأل ؛ نيدلا لثم هيلع ناكو ءةجحب الإ هلوق لبقي
 هيلع نيدلاب هنم ارارقإ ةلاوحلا نوكت الو ٠ ركنملل لوقلاو ركنم وهو اًنيد هيلع يعدي ليحملا نأ الإ
 يل هضبقتل كتلحأ اغنإ :لاقف ء هب هلاحأ اب لاتحملا ليحملا بلاط اذإو :لاق . هنودب نوکت دق اهنآل

 هيلع يعدي لاتحملا نأل ءليحلملا لوق لوقلاف كيلع يل ناك نيدب ينتلحأ لب ال : لاتحملا لاقو

 نمو : لاق « هنيمي عم هلوق لوقلا نوكيف ةلاكولا يف ةلمعتسم ةلاوحلا ةظفلو « ركني وهو « نيدلا

 زئاج وهف رخآ هيلع اهب لاحأو مهرد فلآ الجر عدوأ

 ا
 ًاريشك الام كرتو هل بيرق تام نأب اًينغ يسيو ًاريقف لجرلا حبصي دق ؛طوسسبملا» يفو

 ضاق لثم داغو حاورلا ضيقن ودخلاو « ًاودغ ودي ادغ نم لعاف داغ: هلوق . هب ملعی الو اًناریم

 . ليللا ىلإ سمشلا لاوز نم حص ودغلا ضيقن وهو احاور حوری حار نم حئارو

 :ليحملا لاقف ةلاوحلا لام لثمب ليحملا هيلع لاتحملا بلاط اذإو ) :م : يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م
 نأل ؛ نيدلا لثم ) :م ليحملا ىلع يأ :ش ( هيلع ناكو « ةجحب الإ هلوق لبقي مل كيلع يل نيدب تلحأ
 ببس يأ :ش ( وهو ققحت دق ) :م فنصملا لوقيامك رمألاب نيدلا ءاضق وهو :ش ( عوجرلا ببس

 ليحلملا نأ الإ ) :م ليحملا رمأب يآ :ش ( هرمأب ) :م ليحملا نيد يأ :ش ( هنيد ءاضق ) :م عوجرلا

 كسمتم ليحلملاو « مذلا يف لصأ غارفلا نأل :ش ( رکنملل لوقلاو « ركنم وهو اتد هيلع يعدي
 لوقلا هجو يف يعفاشلا لاق هبو « ىلوأ لصألا رابتعا ناكف ٠ ضراعلا يعدي بلاطلاو لصألاب

 . هنع حيحصلا يف دمحأ لاق هبو « بلاطلل

 هنم ًارارقإ ) :م ةلاوحجلا نوكت نأ زوجي ال مل: لاقيامع باوج :ش ( ةلاوحلا نوكت الو ) :م

 :ش ( اهنأل ):م نيدلاب هنم ًارارقإ نوكت ال ةلاوحلا نإ : لاقي نأ باوجلا ريرقتو :ش ( هيلع نيدلاب
 . هنع اهكاكفنا زوجيف هيلع لاحملا ىلع نيدلا نودب يأ :ش ( هنودب نوكت دق ) :م ةلاوحلا نأل يأ

 هضبقتل كتلحأ اغإ :لاقف هب هلاحأ امب لاتحملا ليحملا بلاط اذإو )م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 نيدلا هيلع يعدي لاتحملا نأل « ليحملا لوق لوقلاف كيلع يل ناك نيدب ينتلحأ لب ال :لاتحملا لاقو ٠ يل

 هنأ ليحملا ىوعدو «نيدلا لقن يف ةقيقح ةلاوحلا لاقي امع باوج :ش ( ةلاوحلا ةظفلو ‹ ركني وهو

 ( ةلاكولا يف ةلمعتسم) :م ةلاوحلا ةظفلو : هلوقب باجأف . ليلد الب ةقيقحلا فالح هل هضبقيل هلاحأ

 نم هدارم نوكي نأ زوجيف ليكولا ىلإ لكوملا نم فرصتلا لقن نم ةلاكولا يف ال ًازاجم ينعي :ش
 : لاق) :م . رهاظلل ةفلاخم عون كلذ يف نأل :ش ( هنيمي عم هلوق لوقلا نوكيف ) :م هقدصيف كلذ هظفل

 نع بوقعي نع دمحم هيف اهتروصو « «ريخصلا عماجلا» لئاسم نم هذه :ش ( زئاج وهف ) :م رخآ
 هل يذلا عدوملا لاحأف مهرد فلأ عدوملا ىلع لجرلو مهرد فلآ الجر عدوأ لجر يف ةفينح يبأ
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 اذإ ام فالخب ‹ اهنم الإ ءادألا مزتلا ام هنإف « اهب اهديقتل ئرب تكله نإف « ءاضقلا ىلع ردقأ هنأل

 نيدلاب ةديقم ةلاوحلا نوكت دقو ‹ تاوفلاك فلخ ىلإ تاوفلا نأل ؛ بوصخملاب ةديقم تناك

 قح هب قلعت هنآل «هيلع لاتحملا ةبلاطم ليحملا كلم ال نأ ةلمحلا هذه يف ةديقملا مكحو اضيأ

 ‹ ليحملا ثوم دعب ءامرغلل ةوسأ ناك نإو نهرلا لاثم ىلع لاتحملا

 ( ءاضقلا ىلع ردقأ هنأل ) :م نماض وهو زئاج : لاق هدنع يذلا فلألاب عدوتسملا ىلع هفلأب فلألا

 نم ةلاوحلا لام ءاضق ىلع ردقأ هيلع لاتحملا وهو لادلا حتفب عدوملا نأل يأ « زاوجلا ليلد :ش

 م هيلع لاتحملا وهو عدوملا يأ :ش ( ئرب ) :م ةعيدولا فلألا يأ :ش ( تكله نإف) :م ةعيدولا

 نم يآ :ش ( اهنم الإ ءادألا مزتلا ام هنإف ) :م ةعيدولا فلألاب ةلاوحلا ديقتل يأ :ش ( اهب اهديقتل)

 . نيعملا باصنلا كلذ كالهب طقست نيعم باصنب ةقلعتملا ةاكزلاك كلذو ةعيدولا فلألا

 لطبت ال ثيح نيعملا :ش ( بوصغمل اب ةديقم ) :م ةلاوحلا يأ :ش ( تناك اذإ ام فالخب ) :م

 لثملا بجوي بصاغلا دي يف بوصخغملا كاله ذإ « هتميقب وأ هلثمب ةقلعتم ةلاوحلا ىقبت لب هكالهب

 :م ةميقلا وهو :ش ( فلخ ىلإ تاوفلا نأل ) :م هلوقب هيلإ راشأ «تاوفلاك راصف « ةميقلا وأ

 ‹ ةبوصخملا نيعلاب ةلاوحلا زاوحل نايب بوصغملاب ةلاوحلا ديقو « اًمكح اًيَقاب ناكف :ش ( تاوفلاك)

 ناك نإ هلثب بصاغلا ىلع بجو كله اذإ بوصخلملا نأل . بصاغلا اربي ال تكله اذإ اهنإو

 . ًايميق ناک نإ هتمیقو « اًيلثم
 نيعلاب نوكت امك ةديقملا ةلاوحلا نأ ينعي :ش ( اًضبأ نيدلاب ةديقم ةلاوحلا نوكت دقو ) :م

 نأ لصألا :«يفاكلا» يفو . عيبملا نمث لثم « اًضيأ نيدلاب ةديقم نوكت « بصخلاو ةعيدولاك

 « كلذ ريغ وأ ةعيدوب وأ بصغب هدي يف نيعب وأ هيلع لاتحملا ىلع نيدب ةديقم : ناعون ةلاوحلا

 هليحي وأ هدي يف يذلا نيعلاب الو هيلع لاتحملا ىلع يذلا نيدلاب ليحملا اهديقي ال نأ وهو ةقلطمو

 ‹ اسلفم هيلع لاتحملا توجب لطبت امك ةديقملا ةلاوحلاف « نيع هدي ىف الو نيد هيلع سيل لجر ىلع

 الف فلخ ىلإ تاوفلا ناك اذإ امأو « فلخ ىلإ ال تاوفلا ناك اذإ ةلاوحلا هب ديق ام تاوفب طبت
 . تاوفلاك فلحخ ىلإ ةلاوحلا نأل « ةلاوحلا لطبت

 وأ تناك ةعيدو نيعلاب ةديقملا ةلاوحلا مكح ينعي :ش ( ةلمجلا هذه يف ةديقملا مكحو ) :م

 اذإ ىتح :ش ( لاتسحملا قح هب قلعت هنأل هيلع لاتحملا ةبلاطم ليحملا كلمي ال نأ ) :م نيعلاب وأ اًبصغ

 نكي مل نهترملا قح هب قلعت امل :ش ( نهرلا لاثم ىلع ) :م نمض ليحملا ىلإ كلذ هيلع لاتحملا عفد

 . نيدلا ءادأ لبق نهرلا ةبلاطم نهارلل

 أع ةلصاو نإ ةملك :ش ( ليحملا توم دعب ءامرغلل ةوسأ ) :م لاتحملا يأ :ش ( ناك نإو ) :م
 ءاقب مدع يف اقفتا امدعب نهرلا مكح ةلاوحلا مكح فلاخي هب رخآ مكح ىلإ ةراشإ اذهو ءاهلبق
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 هنأل ةقلطملا فالخب « لاتحملا قح ىهو ةلاوحلا تلطبل هنم هذخأيف هب ةبلاطم هل تيقب ول هنأل اذهو

 «جتافسلا هركيو : لاق . هدنع ام وأ هيلع ام ذخأب ةلاوحلا لطبت الف هتمذب لب « هب هقحل قلعت ال

 « قيرطلا رطخ طوقس ضرقملا هب دافتسا ضرق وهو

 ليحملا ىلعو نيدلاب وأ نيعلاب ةديقم تناك اذإ ةلاوحلا نأ وهو « نهارلاو ليحملل ذخألا قح

 هيلع يذلا نيدلا وأ هيلع لاتحملا ديب هل يتلا نيعلا ىوس ايش كرتي ملو تامو ةريشك نويد

 .رفزل اًقالخ هتوم دعب ءامرخلا ةوسأ هيلع لاتحملاف

 تبثي مل عرش نوهرملاب صاصتخا عون هل تبشف اًسبحو ًادي نهرلا كله هنإف نهترملا امأو

 . هيف هکراشي نأ هریغل نوکی الف هریغل

 (هنأل) :م هانررق دقو هيلع لاتحملا ةبلاطم ليحملا كلي ال نأ : هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( اذهو ) :م
 :م هيلع لاتحمل ةبلاطم يأ :ش ( هب ةبلاطم ) :م ليحملل يأ :ش ( هل تيقب ول ) :م نأشلا نأل يأ :ش

 خسنلا ضعب يفو ةلاوحلا يأ :ش ( يهو ةلاوحلا تلطبل ) :م هيلع لاتحملا نم يأ :ش (هنم هذخأیف )

 :ش ( ةقلطملا فالخب ) :م بلاطلا يأ :ش ( لاتحملا قح ) :م ةلاوحلا دقع ليوأت ىلع ريكذتلاب وهو

 هقحل قلعت ال ) :م نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :منيدلاوأ نيعلاب ةديقملا ريغ يآ  ةقلطملا ةلاوحلا يأ

 ةمذب يأ :ش ( هتمذب ) :م قلعتي :ش ( لب ) :م نيدلا وأ نيعلا كلذب لاتحمل ا قحب يأ :ش ( هب

 هنيد ذخأي نأ ليحمللو هسفن لام نم ليحملا نيد ءادأ هيلع بجيف ةعس ةمذلا يفو . هيلع لاتحملا

 . هذخأب ةلاوحلا لطبت الو هنم هبصغو هتعیدوو

 وأ ):م بصغلا وأ نيدلا نم يأ :ش ( هيلع ام ذخاأب ةلاوحلا لطبت الف ) :م : هلوق ىنعم وهو

 نيدلا هيلع اب داري نأ لمتحيو « ةعيدولا نم هدنع يأ «هدنع يذلا هنيع ذخأي وأ يأ :ش ( هدنعام

 . اًبصغ وأ ةعيدو ناك ءاوس نيعلا نم هدنع يأ هدنع : هلوقبو « ةصاخ

 حتفو نيسلا مضب ةجتفس عمج وهو :ش ( جتافسلا هركيو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 . هرمأ ماكحإلل هب ضرقلا اذه يمسو « مكحلا ىنعمب هتفس بيرعت ءاتلا

 ضرقلاو « مارح وهف ضرقلا يف اًطورشم ناك نإ جتفسلا: « ىرغصلا ىواتفلا» يف لاقو
 رابتعاب ريمضلا ركذ جتافسلا يأ :ش ( وهو ) :م زاج اًطورشم نكي مل نإو « دساف طرشلا اذهب

 رجات ىلإ عفدي نأ هتروص :ش ( قيرطلا رطخ طوقس ضرقملا هب دافتسا ضرق) :م هلوق وهو « ربخلا
 وه: ليقو . قيرطلا رطخ طوقس هب ديفتسيل رخآ دلب يف هقيدص ىلإ هعفديل اًضرق مهارد ةرشع

 ةنامألا ليبس ىلع هعفدي اغإو« ضرقملا هديري دلب يف ضرقتسملا هضبقيل الام اًتاسنإ ضرقي نآ
 . قيرطلا رطخ طوقس هب ديفتسيل



 . عفن رج ضرق نع مالسلا هيلع لوسرلا ىهن دقو « هب ديفتسا عفن عون اذهو

 رج ضرق نع مالسلا هيلع لوسرلا ىهن دقو ) :م ضرقلاب يأ :ش ( هب ديفتسا عفن عون اذهو ) :م

 رج ضرق لك: ةا هللا لوسر لاق : هظفلو -هنع هللا يضر- يلع هاور ثیدحلا :ش ( عفن
 دبع لاق ‹ بعصم نب راوس هدنس يفو هدنسم يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هجرخأ . ابر وهف اعفن

 . كورتم وه : هجرخأ نأ دعب هماكحأ يف قحل ا

 نبا هجرخأ مارح تاجتفسلا» : ةه هللا لوسر لاق : لاق هنأ ةرمس نب رباج نع يورو

 نيعم نباو يئاسنلاو يراخبلا نع هفعضو هيجو نب ىسوم نب ورمعب هلعأو «لماكلا» يف يدع

 هيف لصألاو : ةضيرعلا هيواعد عم : يزارتألا لاقو . ثيدحلا عضي نم دادع يف هنإ : لاقو مهقفاوو

 ناک هنآ عم ‹ هنع تکسو لمکألا هلاق اذكو « هنع تکسو اعفن رج ضرق نع یھن اب يبنلا نأ

 . ملعأ هللاو ‹ ةعونتملا اهبتكو ثيدحلا رايد يف

 عساتلا ءزحلا هيليو « ةيادهلا حرش يف ةيانبلا نم نماثلا ءزجلا مت
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 ةهج نمو « هدنسم » يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاور : )٤/٥( بصنلا يف يعليزلا ظفاحلا لاق :ًادج فيعض (1)

 . كورتم هنإ : لاقو بعصم نب راوسب هلعأو عويبلا يف - هماكحأ» يف قحلا دبع هركذ ثراحلا

 نب ورمعانث « بالحمل ا عفان نب ميهاربإ قيرط نم (۲۹۸ /۱)  لماکلا» يف يدع نبا هجرخأ : عوضوم (۲)

 يف هنإ : لاقو ىسوم نب ورمعب هلعأو ًاعوفرم - ةرمس نب رباج نع برح نب كامس نع هيجو نب ىسوم
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 طرشلا رايخ باب

 تايوتحملا سرهف

 ss ةيلوتلاو ةحوارملا باب
 .r خلإ . . . هضبقي یتح هعیب هل زجی مل لوحیو لقنی امم ًائیش یرتشا نمو لصف




